
MAIALAH KELUARGA MUSLIM

Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rohmah
ffifi*filililruild

'*tu*M 
t'o'4'"o-

:,. ,:r. . , 
;:1.i 

': F' -

$8

)

n

ooq

L
4,
<
=<
e

J

ooq
o
L
4
<
=<

@slJulu!!in

MENDUAI{N CINTA SIJATI,
MEI'INKUTUKN ILAHI BOBBI W,

$ssbibati

MNNDIDIK KATUARGA

MANUJU DIRA,IAT TAI{IVA

@gtotuna

TAHUN BARU,

HARUSI{AII DINAYAI{N?

lHlama trEertatbs

TUTTT/A MUI TNNTANG

PNRAYAAN NATAT BNNSAMA

A.lVA

4
I

€

6N

TDISI l(E-5 TAtlUl'l KE.2
Dzulhijjah 1429 H / Desember 2008

ne/ t)$



lilil'll"ur,ur= An' stroolc
^ ?ti?.. ^

'i : ll|,m'-*i: :" "' t" "' 
: 

o 
" "1.

[l

ASFSffiA
I

SINERGI HERBAT TERBAIK KELAS DUNIA, DIPROSES SECARA HIGIENES, DIAWASI SECARA KETAT OIEH APOTEKER
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Sarang semut, Sirih Merah,
Propolis, Gamat
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ANTI TBC.ANTI KANKER

ISI 60 Kapsul
Rp. 80.000,-

FUNGSI: Jerawar,
Anti Dcrmititis
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STOP RACUN!! BERSIHKAN ORGAN ANDA DARI RACUN HARI INI!!
Sadarkah anda? kita hidup di "Dunia Racun"hampir semua makanan minman yang kita makan
mengandung Pestisida, Pengawet, Perasa & Pewarna. bahkan air dan udara pun beracun.
Racun-racun tsb akan mengerak di organ tubuh menyebabkan sakit degeneratif. Lakukan
DETOKSIFIKASI dengan minum kapsul SPIRUNA untuk menggelontor kerak-kerak racun
tersebut. Detoksifikasi dengan SPIRUNA sangat dibutuhkan untuk penderita sakit degeneratif
maupun yang belum sakit degeneratif {untuk pencegahan).

K0NSEP KESEHATAN M0DERN: CLEANSING, BALANCING, ACTIVATING DtFENDING

CLEANSING:Pembersihan/detoksifikasi racun-racun yang mengerak di organ anda.
BALANCING:lmbangkan kebutuhan gizi organ anda, baik Protein, Vitamin & Mineral
ACTIVATING:Actifkan/Regenerasi sel-sel oigan anda agar bisa berfungsi norma
DEFENDING: Pertahankan kesehatan prima anda dengan menghindaii racun dan selalu

DISTRIBUTOR:i;rarL:r-rck;s,:SalmaAgency081219394641ai,irr:PustakaAlbani:02168633720Raiir dratulAmri08126865707Si:n,al,r!lNurAgency
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085283861448 KALSET:lV HASBI 08125128744 Karawang:Zainal Arifin 081398778766 JCCjA rrmar Ni't2it,i /:t-.i rrti\KASAlt:
lhsannuddin:081355240483 Sli\rANC:lV Yamin 081329384300 1 E:ilAi Apolik BENI\IARl 02833302323 Lt i.;rt:Fajriyat Juwarno 08'1327779209
lletlokrOrfen A2171240346 l.nieranq:FatimahAgency 02132127412 Ngawi Susi10085235918149
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Fungsi : Anti Virus
Anti Bakteri, Ambeien
Herpes, Cacar Air
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Iut<a uaru/tama iborokffi gl
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semua orang pernah memPer-

cirra. Dan bila dryn diper-

bincangkan akan membuat orang

yang memperbincangkannya semakin

.menggebu, ingin terus, dan tak mau berhenti

bercakap serta bercerita.

Memang cinta bak samudra tak bertepi yang

bila seseorang telah jatuh dalam buaian ombak-

ombaknya akan merasa enggan mencaii'tempat

berlabuh, cinta bak waktu yang terus berlalu yang

begitu sulit ditemukan ujung pangkalnya. Cinta

dalam kehidupan manusia begitu indah sehingga

makin sulit diungkapkan. la hanya terungkap da-

lam bentuk gerak-gerik dan suara lisan serta kete-

tapdn hati seseorang. Siapa saja yang memiliki

cinta, sungguh ia tidak akan kuasa mendustakan

cintanya. Sebab,.hampir seluruh aktivimsnya di-

gerakkan oleh cinta.

Cintalah yang mengantarkan seseorang menuju

kebahagiaan; cinta pula yang menjerumuskannya

ke dalam kesengsaraan. Bahkan, surga yang penuh

kenikmatan itu pun bisa diraih dengan cinta, seba.

liknya jurang neraka yang mengerikan itu penuh

dihuni oleh hamba-hamba yang terhina pun oleh

sebab perbudakan cinta.

Begitu serunya perbincangan seputar cinta,

bahkan di dalam al-Qur'an telah disebutkan ber-

puluh-puluh ayat yang menyebuckan kata cinta.

Kata cinta disebutkan untuk mengungkapkan cin-

m kepada sesam4 cinm hamba terhadap dunia-

nya, cinta hamba kepada al-Kholiq J&, sampai

bagaimana Alloh ,!& mencintai hamba-Nya.

Bila kita kutip dan kita kumpulkan ayat-ayat

tersebut dalam lembaran-lembaran kertas, akan

terkodifi kasi kanlah perbendaharaan ci nta dalam

sebuah buku yang lebih tepat disebut sebagai bu-

ku ayat-ayat cinta, yang kiranya tidak ada buku

lain yang patut menyandang sebutan tersebut se-

lain dari padanya saja.

Demikian juga di dalam kitab-kitab para ulama

ahli hadits, yang telah mengkodifikasikan hadits-

hadits Rosululloh $ pun banyak didapati sabda

' beliau tentahg cinta. Sehingga begitu banyaknya

ayat-ayat maupun hadits-hadits cinta itu men-

jadikan kira yakin akan urgennya p'embahasan

seputar cinta,

Saat cinta diperbincangkan maka yang urgen

adalah memperbincangkan cinta hakiki, yaitu cin-

ta yang benar-benar terasa manis dan membuatr-

kan kebahagiaan. Dan kiranya hanya demi mere-

guk manisnya cinta sekaligus menikmati keindah:

annya saja orang memiliki cinta. Memang, cinta

itu manis, cinta itu indah, namun bila rasa manis

dan keindahan itu hanya bersifat relatif lagi fana

maka jelas itu bukanlah manisnya cinta yang sem-

purna juga bukan indahnya cinta yang sesungguh-

nya. Bisa dikatakan itu adalah cinta yang kualitas-

nya sekedar sebagaimana kata pepatah "habis ma-

nis sepah dibuang".

Sedangkan cinta hakiki, yaitu cinta sejati, cinta

seorang hamba yang tulus hanya bagi Alloh ,cg,

manisn-ya tentu bukan hal biasa. lndahnya pun

rcntu bukan polesan yang kan pudar dalam seke-

jap. Namun, manisnya ialah manis yang tak bisa

digambarkan dan indahnya pun ialah indah yang

tak terungkapkan, sebab yang menjadikan manis

dan indah4ya cinta tersebut ialah Alloh .9&, ozar

yang dicintai itu sendiri.

Bagaimana Alloh ,JB menjadikan cinta hamba

yang mencintai-Nya terasa manis tak terbayang-

kan dan begitu indah tak tergambarkan? Jawab-

annya yaitu dengan dicintainya hamba tersebut

oleh-Nya,J6. Sebab hamba yang memberikan ketu-

lusan cihta sejatinya hanya kepada Alloh',S tentu

akan mendapati kecintaan-Nya JB, dan itulah se-

buah keutamaan di atas keutamaan mencinta,

yang tidak didapat oleh siapa saja yang tidak

memberikan ketulusan cintanya han'ya bagi Alloh

J8. Semoga dengan ketaatan kepada-Nya kita men-

jadi hamba yang dicintai oleh-Nya &. Amin. '?
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Lahir dan Batin..............:..:';,".;,........

* Adab Seorang lstri Selama

* Mengajukan Khulu' Karena

Punya Susuk...........,jrt,....

+ lstri Sdsah Diatur, Mqlth

Muqoddimah:
Perbincangan Seputar Cinta.............1.................r

Risalatikunr.'....'.,........--.,..i..........--.,..............3
Konsultasi Prarrikah dan Keluarqa:

sponsor, apalagi sebagai media pro-

mosi untuk novel tersebut yang ter-
nyata di dalamnya tidak ada

tentang "tanda-tanda

Tidak bermaksud

untuk mengenang no-

vel tersebut, juga

bukan ungkapan se-

tuju atau sebagai

pgn?r':if; Lajnah Dakwah Ma'had al-Furqon al-lslami
P..rr.rrlilrii.lng Javvab: Ust. Aunur Rofiq bin Ghufron pc1.tsih.,i: Ust. Anwari Ahmad
Pc"ntirnpitr Perusallai:n: Abdus Salam
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W ain hadits lain pula ayat. Hadits

ff bisa berarti pembicaraan, se-

E".a dsngftxp ayat bisa berarti tanda-

tanda. Tatkala diseburkan kata
hadits-hadits cinta, maka bisa diarti-
kan maknanya ialah pembicaraan-

pembicaraan seputar cinta. Sedang-

an bila disebutkan kata ayat-ayat cin-

ta maka bisa diartikan maknanya ia-

lah tanda-tanda cinta.

Bagi sebagian pembaca mungkin
kata-kata tersebut di atas tidak begitu
menarik untuk diperbincangkan. Pa-

salnya, pembicaraan atau pengetahu-

an tentang "cinta" bagi mereka bu-

kanlah hal yang begitu penting se-

hingga harus meluangkan wakttr khu-

sus atau ditulis secara khusus di sela

waktu kita. Namun, bagi sebagian

saudara kita di tanah air ini, kata-kata

tersebut bisa menjadi pengingat no-

mor wahid akan sebuah cerita novel

yang naik daun akhir-akhir ini. lalah

novel yang berlabel "Ayat-ayat Cinra".

diri, tidak sebagaimana judulnya. Na-

m un sebagai {emLelaja.ran bagi umat
ini, selain juga untuk mencegah agar
jangan sampai kaum muslimin terti-
pu oleh cinta, juga agar mereka tatiu
apa itu cinta yang sesungguhnya, apa

pula tanda-tanda serta buktinya, siapa

yang harus kita cinta, dan beberapa

hal terkait yang menjadi pembicaraan

kita kali ini di edisi ini. Jadi, sesuai

dengan judul edisi ini, hadits-hadits

cinta, maka kami akan banyak mem-

bicarakan perihal cinta.

Selain itu, masih ada beberapa ra-

gam rubrik lain dengan pembahasan

yang penting lainnya, di rubrik Nashi-

hoti dan lJsrotuna kami berusaha me-

nyajikan nasihat bagi kaum muslimin
yang masih terfitnah oleh fenomena

yang biasa terjadi di akhir tahun ka-

lender Masihiyah. Semoga menjadi
penerang bagi semuanya sehingga

kita bisa mengambil sikap yang benar

dan diridhoi Alloh JE. Selamar menyi-
mak, semoga bermanfaat.
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NAAM, AL-MAWADDAH

Assalamu'alaikum. Ana senang sekali

membaca al-Mawaddah karena isinya

sangat bermanfaat buat ana dan kelu-

arga. Tapi ana sedih karena edisi 2,3, 4,

6,9,12 sampai yang terakhir bulan ini

ana selalu kehabisan. Apakah ana bisa

memesan edisi-edisi yang terlewat ter-

sebut? Tolong, ana sudah kangen sekali

dengan al-Mawaddah . Syukron.

. (Akhwat, Bumi Alloh, +62852158xxxx)

Redaksi: Wa'alaikumussalam. Untuk
majalah edisi lama yang terlewat bisa

dipesan di bagian pemasaran kami di

no. 08113401612. Semoga bisa menjadi

obat penawar kesedihan Anda.

Assalatrr u'alai kum.Subhancl/oh, sung-

guh al-Mawaddah bagus sekali pemba-

hasannya. Mohon al-Mawaddah mener-

bitkan edisi khusus yang membahas

tentang kisah para sahabat atau istri-
istri Rosululloh g secara terperinci.Ja-

zakumulloh khoiron.

(Ranto, Wonogiri, +628529383xxxx)

Rerlaksi: Wa'alaikumussalam. Untuk
saat ini kami baru bisa menyajikan ru-

brik Qudwah yang mengangkat sejarah

singkat para istri Rosululloh g dan pa-

ra sahabat wanita lainnya, semoga ber-

manfaat.

USUt AI-MAWADDAH

Assalarnu'alaikurn. Kepada Dewan

Redaksi yang ana hormati. Ana usul,

bagaimana jika TARJIM ukurannya di-

perbesar sesuai ukuran asli majalah

agar lebih nyaman untuk dibukajbuka?

(Abu lsma'il, Bekasi, +62813159oxxxx)

Rcrlaksi : Wa'alaikumussalam. Ternyata

kenyamanan itu relatii di antara pem-

baca ada yang merasa lebih nyaman

membuka-buka TARJIM dengan ukuran

besar buat anak-anaknya, ada juga yang

merasa lebih nyaman dengan ukuran

kecil. Untuk itu kami hanya bisa me-

mohon maklum atas kebijakan kami

ini, semoga TARJIM tetap bermanfaat

bagi semuanya.

Assalamu'alaikum. KePada Yang ka-

mi hormati. Redaksi majalah al-Mawad-

dah, ana t'da saran.,Bagaimana kalau

majalah al-Mawaddah memakai nonior
urut di sampul depannya?? Menurut
ana, kalau mencatat/mencari artikel
tertentu, lebih praktis dengan menun-
juk nomor sekian daripada edisi sekian

tahun ke sekian. Terima ltasih.
' ' (Suwargono, Purwokerto,

+62817542ttwo<)

Redaksir Wa'alaikumussalam. J azaku-

mulloh khoiron atas usulan-usulan yang

positif ini. Usulan Antum kami pertim-

bangkan.

Assalamu'alaikum. Kepada Ustadz

Dewan Redaksi al-Mawaddah yang se-

moga senantiasa berada dalam penja-

gaan Alloh $a. Afwan, ana punya saran

yang semoga berkenan untuk dipertim-

bangkan: r1 Bagaimana bila al-Mawad-

dah menyediakan kolom khusus kepe-

milikan? :) Jika tidak memberatkan,

bagaimana kalau kalimat'Wsllohul Mus-

ta'an','Allohul Muwaffiq' atau yang semi-

salnya disertakan artinya? Karena

sebagian besar pembaca al-Mawaddah

adalah orang awam. lnsya-Alloh akan

menjadi tambahan ilmu buat kami.

Semoga Alloh senantiasa memudah-

kan urusan kita dan semoga al-Mawad-

dah tambah laris serta bermanfaat buat

semua. Amin. J azakumullohu khoiron.

(Zahra, Hongkong, +85292o7xxxx)

Rcclrrksi. Wa'alaikumussalam. Jazaku-
mulloh khoiron atas usulan yang baik

ini. Insya-Altoh kami pertimbangkan.

Wallohul Musta'an artinya dan kepada

Alloh kita memohon pertolongan, se-

dangkan Allohul Muwaffiq artinya ialah

semoga Alloh memberikan taufiq-Nya.

Assalamu'alaikum. Tolong dibahas

tentang bentuk-bentuk dan contoh-

contoh syirik yang biasa dijumpai di

masyarakat.

(Ummu Umar, Semarang,

, *62z47o26wJtg

nedaksi, Wa'alaikumussalam. Jazaku-
mullohu khoiron atas usulan pemba-

hasannya, semoga kami bisa memba-

hasnya di edisi-edisi mendatang.

RALAT AL-MAWADDAH

Assalamu'alai kum. Alhamdulillah, ana

adalah pembaca setia al-Mawaddah. Af-

wan, ada ralat pada rubrik 'Usrotuna'

edisi lalu (o4 tahun ke-2, hlm. 28). Pada

terjemah surat Maryam ayat 28 tertulis
arti hadits riwayat Bukhori tentang wa-

nita yang dinikahi karena 4 perkara.

Mohon diperiksa kembali. Salam untuk
para Akhwat di Ma'had al-Fatah al-ls-

lamy, Lampung.

(ummu Ubaidi'ah, 
Hil:iliH.;

l{cclakri: Wa'alaikumussalam. Memang

terjadi kesalahan dalam meletakkan

teks al-Qur'an. Yang benar adalah teks

hadits:

!\a;;;ilt oti *UVA:
J azakumulloh khoiiron atas koreksinya.

DARi REDAK5I

Kepodo p0r0 pembocu yong teloh meng-

hubungi Redoksi otou mengirimkon SMS

hendok membontu duo soudori kito yong

tersebut di edisi yong lolu, disompoikon

iozokumullohu khohon otos perhotion-

nyo don dihoropkon do'onyo, iemogo

duo soudori kito tersebut dimudohkon

urusonnyo oleh Alloh *.

I Bogl po,o putboto yong menghimkon uruhnffu tosukon, soron, kritik, koreksi, moupun kon-

I sulioii metirlui SMS itou e-moil dimohon untuk menyebulkon nomo olou kun'yohdon koh osol.

o

,rt" illi*urrld;dl
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Kesepian DiEinggal Suam.i '

ke Luar Negeri--
SOAL:

Assalamu'alaikum. Ustadz, bolehkah seorang suami me-

ninggalkan istrinya untuk bekerja selama dua tahun ke luar

negeri? Bagaimana dengan hadits tentang seorang wanira
yang mengeluh kepada Rosululloh g! ketika diringgal jihad

oleh suaminya?Jika hal ini dibolehkan, bagaimana tenrang
hak anak-anaknya yang membutuhkan pendidikan dari
ayahnya? Ana bingung, manakah yang kuat dalilnya, Us-

tadz? Syukron.

(Abu Zaky, Karawang, +628t3836lxxxx)

JAWAB:
Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh.

Menurut asal, ketika seseorang telah menikah ia wajib
menafkahi istrinya baik lahir maupun batin dan wajib men-

didik istri dan anak-anaknya dengan pendidikan yang baik,

dalilnya:

{@ ft7L(6*K'Sa;tJ\;;3
Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila

kamu tidakmenyukai mereka, (maka bersatbarlah) karena bisa

jadi kamu tidak menyukai sesuatu., padahal AIIoh menjadikan

padanya kebaikan yan g b anyak. (QS. an-N isa' [4J: r 9)

VAhA',b) #"i'Jjri7 d F,:,-i,;4-y

{ .... {rtifr'

ol-lllauraddah Gf,
[disi l(o-5 lohun lh-Z:: Dzulhiiioh 1429 H :: Desember 2008

uraian problem.anda;ke meja rbdaksi melalui surit,
atau SMS ke |-.1P.0861 !05 !0388 atau e.malh
majalah.almlwaddah@gmail.com lengkap dengin nama
atau kun-yah dan kota anda. R.edal6i berhak.rhehgedit
suiat konsultasi yang dimuat dalam majalah seperlunya.

Pengouh: Ust. Aunur Roflt ffi CIhufion

yang mAmpu memberi nafkah menurut ke-

mampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendak-

lah merhberi nafkah dari harta yang diberikan Alloh kepa.

danya. (QS. at-Tholaq [6Sl: 7)

Adapun tentang suami yang meninggalkan istrinya un-

tuk bekerja selama dua tahun di luar negeri maka dilihat
dulu duduk masalahnya; apabila istrinya ditinggal dalam

keadaan aman, seperti tinggal di rumah mertuanya atau
bersama ibunya di rumah, di sisi lain (dalam keadaan daru-

rat) suami harus mencarikan nafkah unruk istri dan

anaknya, maka boleh. Sebab dia meninggalkan istri untuk
perkara yang wajib, mencari nafkah. Adapun dalil tentang
larangan meninggalkan keluarga lebih dari 4 bulan, yaitu
firman Alloh $s:

lt*:, s 7t121t \Y *;->*
Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya (bersumpah tidak
menggauli istrinya) diberi tangguh hingga empat bulan (la-

manya). Kemudian jika mereka kembati (kepada istrinya),

maka sesungguhnya Alloh Maha Pengampun lagi Maha Penya-

yang. (QS. al-Baqoroh l2l:226)
adalah dalil yang berhubungan dengan orang yang sengaja

bersumpah untuk tidak menggauli istrinya.Jadi, tidak rcpat
bila dalil tersebut digunakan untuk masalah di atas.

Ada orang yang bertanya kepada Syaikh lbnu Utsaimin
t1"!4: 'Al-Qur'an memberi batasan waktu bahwa suami boleh

meninggalkan istrinya selama empat bulan. Akan tetapi
saya punya ikatan kerja, tidak ada libur bagiku kecuali sete-

lah satu tahun, bahkan terkadang lebih dari itu sesuai de- 
q'rq

ngan tugas yang ada, bagaimana hukumnya?'

Beliau menjawab: "Pertama, perkataan penanya bahwa

al-Qur'an memberi batasan waktu kepada suami.bahwa ia

tidak boleh meninggalkan istrinya lebih dari empat bulan

adalah (perkataan yang) salah. Tak ada saru pun ayar yang

menerangkan demikian. Tetapi al-Qur'an membolehkan

kepada suami yang bersumpah untuk tidak menggauli (me-

nyetubuhi) istrinya dengan batas waktu maksimal 4 bulan,

'4i Lg;x og-i 't:'5 F;.; #'u''j.;iij pi

6 @ i; $f'9 "+'i;lu,i3'jrq .. y



berdasarkan surat al-Baqoroh ayat zz6 [baca ayat di atasl.

Adapun tentang suami yang.meninggalkan istrinya (ma-

ka dilihat dulu), iika wanita itu ridho maka tidak mengapa

suami meninggalkannya selama 4 bulan, 6 bulan, satu ta-

hun, atau dua tahun, dengan syarat istrinya aman di negeri

yang ia tinggalkan dan ridho atas kepergiannya mencari

rezeki. Adapun apabila istri yang ditinggalkan tidak merasa

aman maka tidak boleh suami pergi dalam keadaan istrinya

tidak aman. Dan apabila istri yang ditinggalkan itu dalam

keadaan aman namun tidak ridho diti.nggal leb.ih dari 4

atau 6 bulan sesuai keputusan hakim di negerinya, maka,

suami tidak boleh meninggalkannya tapi hendaknya meng-

gauli istrinya dengan baik." (Maimu' Durus wa Fatawa al-

Harom al-Makki, lbnu Utsaimi n 31270)

Adapun maksud hadits di atas adalah karena wanita itu

merasa kesepian ditinggal oleh suaminya dan membutuh-

kan kasih sayangnya, maka Rosululloh S menyunthnya pu-

lang. Wallohu a'lam.

Adapun tentang pendidikan anak, maka hendaknya istri

mendidik anaknya dengan baik sesuai kemampuan. Sebab

tatkala suami tidak ada di rumah, istrilah yang bertang-

gung jawab atas pendidikannya. '

W;*-^Fsbi)q
"Dan wanita itu pemimpin di rumah suaminya dan bertang-

gung jawab atas kepemimpinannya." (HR. Bukhori 3/{14)

Bertahun-Eahun Tidak
DinaFkahi Lahir dan BaLin

SOAL:

Assalamu'alaikum. Ustadz, saya seorang ibu dari 5 orang

anak. Suami saya sudah 15 tahun ini tidak menafkahi kami

baik lahir maupun batin.Justru sebaliknya, selama ini saya-

lah (istri) yang memberi nafkah keluarga. Pertanyaan saya,

bagaimana status pernikahan kami?

(ummu Yusuf, Jakarta, +6285687oxxxx)

JAWAB;
Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh.

Dari keterangan di atas; selama Ukhti belum dijatuhi

talak oleh suami, atau sebelumnya tidak ada perjanjian ter-

tentu, maka status Ukhti sebagai istri tetap sah.

Sebagai istri, selain harus bersabar karena diuji tidak di-

nafkahi suami selama t5 tahun, bahkan sebaliknya harus

ev\iidri

memberi nafkah anak-anaknya, Ukhti juga seharusnya ber-

syukur kepada Alloh .J8. Mengapa? karena Ukhti bisa me-

nafkahi diri sendiri bahkan anak-anak. Mernang begitulah

cobaan hidup, pasti dan selalu ada ujian; kecuali jika kita

sudah meninggal, baru uiian itu akan berlalu dan berpin-

dah kepada ujian baru, ujian alam kubur. Firman Alloh dc:

{ @'o,r,*i Ay,:'{e $S iat {fri y

Kami akan menguji ka.lian dengan keburukan dan kebaikan se-

bagai cobaan.(yang sebenar-benamya). Dan hanya kepada Ka-

mi-lah kalian dikembalikan. (QS. al-Anbiya' [21]: 35)

Hendaknya Ukhti berusaha mencari sebabnya, mengapa

suami sampai tidak menaFkahi Ukhti dan anak-anaknya?

Jika suami sebenarnya mampu menafkahi istri dan anak-

nya, namun dia tidak mau memberi nafkah, maka tanyalah

apa sebabnya (tentunya jika suami mudah dihUbungi).Jika

suami tidak bisa dihubungi, hubungilah orang tuanya jika

masih ada, barangkali mereka bisa membantu.

Jika suami tidak punya pekerjaan atau sakit parah se-

hingga tidak bisa mencari nafkah untuk istri dan anaknya

maka keputusan ada di tangan Ukhti sebagai isqi. Apabila

Ukhti masih mau bersabar dan memaklumi keadaan suami,

insya-Alloh itu akan menjadi kebaikan tersendiri buat Ukhti

sebagai istri sebab membantu suami dan anaknya. Jika

Ukhti merasa berat dan ingin menikah lagi maka tidak me-

ngapa Ukhti mengadukan perkara tersebut kepada peng-

adilan agama untuk mendapat jalan keluarnya. Demikian

pula ketika suami tidak ada atau susah dihubungi sedang-

kan Ukhti ingin mencari pendamping, maka sebaiknya

Ukhti melaporkannya kepada pengadilan agama agar per-

karanya segera selesai.

lsLri Belum Punya Anak,
Keluarga Mengejek

SOAL:

Assalamu'alaikum. Sudah hampir 6 tahun ini ana me-

nikah, tetapi belum dikaruniai anak. Ana berusia 27 tahun

sebagai ibu rumah tangga, sedangkan suami berusia 36

tahun bekerja di perusahaan kimia di bagian securiry. Kami

sudah pernah ke dokter ahli kandungan dan dinyatakan

bahwa ana mengalami pembengkokan rahim. Beberapa

waktu kemudian, dokter menyatakan bahwa ana sudah ti-

dak mempunyai masalah lagi. Tetapi hasil laboratorium

menunjukkan bahwa suami ana kadar spermanya o%. Saat

d-llloruoddoh
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ini ana dilanda kejenuhan karena belum ada anak dalam

rumah tangga kami. Apa yang harus ana lakukan, Ustadz?

Karena pihak keluarga suami sering mengejek kami. Ana

sangat mencintai suami dan tidak mengharapkan perpisah-

an hanya karena masalah belum punya anak.

J azakumullohu khoiron.

(Anisa', Kalimantan, +628525O24xxxx)

JAWAB:
Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh..
Hendaknya Ukhti beriman kepada takdir atau keteniuan

Alloh dc. Sebab, bisa jadi orang yang menikah itu tidak di-

karuniai anak.

Alhamdulit/ch, Ukhti telah berusaha semaksimal mung-

kin untuk mendapatkan keturunan, insya-Alloh Ukhti tetap
akan mendapatkan pahala meski Alloh d# belum menakiir-
kannya.

Adapun terhadap keluarga, maka sebaiknya sikap Ukhti
adalah:

t) Bersabar atas ejekan orang tua suami.Jika mereka orang
awam maka hendaknya Ukhti paham bahwa tabiat
orang awam itu biasanya mulutnya'usil'. lstri yang ber-

ilmu hendaknya menyadari hal itu.
2) Jika suami mau menasihati orang tuanya, itu lebih baik.

Hendaknya dia menjelaskan kepada orang rua bahwa
penyebabnya bukan dari pihak istri, tetapi dari pihak

suami yang kadar spermanya oo/o. lnsya-Alloh dengan

cara ini mereka akan sadar dan akan mengurangi tu-
duhan yang bukan-bukan.

3) Jika memang Ukhti dan suami telah saling mencintai

dan tidak mengharap perpisahan, tidak mengapa Anda

berdua menjalani hidup berkeluarga dengan baik de-

ngan banyak beribadah, berdo'a, beramal sholih, dan

berusaha sholat malam dengan suami. Barangkali de-

ngan perantara ini Alloh $6 akan memberi keturunan
yang baik pada masa yang akan datang. Sebab, kami per-

nah menjumpai seorang wanita yang relah menikah

tetapi baru to tahun kemudian dikaruniai anak. Alloh da

berfirman:

i^:4i 5 *yi* V{r|,it1tj ptti ; : V y

{@
Dan mintalah pertolongan (kepada Alloh) dengan sabar dan

(mengerjakan) sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu
sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu' . (QS. al-

Baqoroh [zl: 45)

al'lllauaddah sd
tdisi Ke-5 Tohun Ke-2:: t)zulhilloh 1429 H :: Desember 2008

Adab Seorang lstri
Selama Masa lddah

SOAI-:
r Assalamu'alaikum. Ustadz, mohon penjelasan tentang
istri yang sudah ditalak kemudian selama masa iddah dia

boleh tidak keluar dari rumah suaminya. Lalu bagaimana

batas-batas pergaulan dia dengan suaminya, misalnya
masalah aurat atau yang lainnya? Apa sajakah yang di-
bolehkan dan yang dilarang bagi mereka berdua? Syukron.

' (Suwargono, Purwokerto, +62817542xxxx)

JAWAB:
Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh.
Selama masa iddah, hendaknya istri tetap berada di

rumah suaminya, tidak boleh keluar tanpa izin 4arinya,

bahkan sebaiknya tidak keluar; berdasarkan ayat:

J Jt, <,+t't;"e;. U 6;jV . I
{ @ "ill'ti: i\F" # i< -1",'4-v-

Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan

juganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka

mengerjakan perbuatan keji yang terang. ltulah hukum-hukum

A//oh. (QS. at-Tholaq [6Sl: r)

Di antara adab istri selama masa iddah adalah:

a) Hendaknya mencari sebab mengapa suami mencerainya,
jika sebabnya karena istri yang durhaka, hendaknya me-

minta maai
b) Mentaati perintah suami selagi perintahnya baik,

c) Melaksanakan tugas sehari.hari di rumah suami, seperti

menyediakan makan dan minum jika diizinkan, mem-

bersihkan rumah dan mendidik anak,anak bila sudah

punya anak,

d) Bila perlu, berhias dirilah untuk menghibur suami, kar-

ena pada masa iddah statusnya masih sebagai istri. Bd-

rangkali dengan sikap yang baik itu bisa menyadarkan
suami untuk rujuk kembali,

e) lstri hendaknya menjaga harra suaminya, terurama saat

suami tidak ada di rumah,

f; lstri boleh berpakaian sebagaimana biasanya ketika di

rumah,

g) Bersabarlah atas ketentu"n Rlloh, yakinlah bahwa Alloh
Maha Mengetahui maslahah (kebaikan) hamba-Nya un-

tuk hari depannya.

"r 4'.r



Adapun larangan bagi istri pada masa iddah di antara-

nya:

a) Mengeluarkan perkataan buruk yang menyakitkan hati

suami,

b) Keluar dari rumah tanpa izin suami, kecuali jika suami

menyuruh istri agar keluar dari rumah, maka istri hen-

daknya pergi ke tempat orang tua jika masih hidup, atau

keluarganya yang terdekat yang bisa membantunya,

c) lstri hendaknya tetap tidur pada tempat yang disediakan

suami, tidak pergi ke tempat tidur suami, kecuali bila

suami yang datang sendiri untuk ruiuk (kembali),

d) Tidak membohongi apa yang ada dalam rahimnya, jika

hamil katakan bahwa aku hamil,

e) Bila perlu, tidak berpuasa sunnah melainkan minta izin

kepadanya.

Adapun hal yang wajib bagi suami: hendaknya t.i"p t"-
nafkahi istrinya selama masa iddah, mengobatka4 jika dia

sakit, tidak mengusirnya dari rumah, tidak mencaci atau

memukulnya. Suami hendaknya berfikir saat istrinya dalam

masa iddah, agar meninjau kembali maslahah dan madho-

rotnya (baik dan buruknya); sebaiknya dirujuk ataukah di-

lanjutkan talaknya sampai selesai masa iddahnya. Hal ini

agar tidak menyesal di kemudian hari.

Mengajukan Khulu' Karena
Suami Punya Susuk

SOAL:

Assalamu'alaikum. Sebelum kami menikah, suami ana

pernah belajar ilmu sesat dan memasang susuk pada sese-

orang yang ditokohkan di daerahnya. Selama 4 tahun

menikah, rumah tangga kami sering sekali mengalami

berbagai masalah. Setiap ada masalah rumah tangga, suami

ana selalu berpikir untuk mencari mantan pacarnya. Ana

tidak merasa cemburu dan justru mendukungnya untuk

mencari mantan pacarnya itu. Ana justr:u ingin agar wanita

tersebut mau menjadi istri kedua suami ana, atau bahkan

ana rela dicerai oleh suami. Kami sudah berupaya untuk

me-ruqyah diri kami dan memperdalam ilmu dien (agama),

tetapi hasilnya nihil. Apakah ana boleh minta khulu'karena

keadaan suami yang demikian itu? Ana mohon nasihat dari

U stadz. J azakall oh kh oi ron.

(Ummu Hakim, Surabaya, +62317o76xxxx)

JAWAB:
Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh.

Pertama, sebagai istri Ukhti hendaknya tetap bersabar,

karena memang dunia tempat uiian dan cobaan. Di sisi lain,

Ukhti seharusnya bersyukur kepada Alloh de karena men-

dapat hidayah sehingga dapat membedakan antara yang

hak dan yang bathil, dan mampu menasihati suami dengan

baik.

Kedua, upayakan Ukhti tidak berkata atau berbuat sesu-

atu.yang menyebabkan suami menjadi marah, Tetapi jika

suami yang membuat masalah, nasihatilah dia dengan ba-

flasa yang ie.but dan jangan lupa memohon kepada Alloh

,98 setiap malam dan juga waktu-waktu yang lain agar sua-

mi mendapatkan hidayah.

Ketiga, jika upaya semaksimal mungkin telah dilakukan

berkali-kaii, tapi hasilnya tetap nihil, sedangkan apabila

Ukhti tetap bersama dia akan mengganggu ketenangan

jiwa sehingga lalai dari beribadah kepada Alloh de, maka

sebaiknya Ukhti minta khulu' (gugatan cerai) dengan

mengembalikan mahar atau maskawin yang diterima dari

suami.Jika dia menolak, segeralah mengadu ke pengadilan

agama agar urusannya cepat diselesaikan.

Dari lbnu Abbas a6i; (berkata): lstri Tsabit bin Qois men-

datangi Rosululloh ffi seraya berkata; "Wahai Rosululloh,

sesungguhnya Tsabit bin Qois tidak punya cacat dalam hal

akhlak dan agama, retapi aku takut kufur dalam lslam. Ro-

sululloh S berkata, "Apakah kamu mau mengembalikan

kebun pemberiannya kepadanya?" Perempuan tersebut ber-

kata, "Ya." Maka Rosululloh S berkata kepada Tsabit, "Ie-

rimalah kebun ini dan talaktah dia dengan talak sctu." (HR.

Bukhori: 5273)

Syaikh Muhammad lbrohim at-Tuwaijiri berkata: "Hal-

hal yang membolehkan khulu' ialah bila istri membenci

suaminya, baik karena hubungan keduanya tidak harmonis,

akhlak suami jelek, atau istri takut berdosa karena mening-

galkan haknya. Maka dalam keadaan seperti ini hendaknya

suami menerima khulu' dari istrinya. Akan tetapi, bila istri

membenci suami karena meninggalkan perintah agama,

seperti meninggalkan sholat, tidak menjaga harga dir:i; dan

suami sudah tidak mungkin dinasihati, maka istri wajib

m inta pi sah." (M ukh tash or F i qh ul I sl am i 1 | 852-8531

lsEri Susah DiaEur, Malah
Suka MengaLur

SOAL:

Assalamu'alaikum. Ustadz, apakah yang harus dilakukan

oleh seorang suami yang memiliki istri yang sudah tidak

al-lllauaddoh
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Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh. Dan jika kqmu kiawatirkan ad,a persengketaan antara kedu-

Sebaiknya, sebelum mengambil keputusan suami hen- anya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan

daknya mempelajari terlebih dahulu penyebab istri seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua
pertama susah diatur. Bila penyebabnya dari _z#**q* hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan nis-

pihak suami, karena kurang adil atau yang ,/ ' \ caya Alloh akan memberi taufik kepada suami-

lainnya, maka suami harus memperbaiki / - "Sebaiknya, \ istri itu. sesungguhnya Atloh. Maha
diri, jangan sampai merugikan istri.Jika / Sebelum mengambil \ Mengetahui lagi Maha Mengenat.(QS. an-/ kepuEusan suami 

-_. \ nis"a,l+t, ri)penygbabnya dari pihak istri maka / L^_ j^,-__.^ _^___,:,:-.;-^.,.:.,-/hendaknyamempelaiari\suami hendaknva menasil:'' ::t' / terlebih o'arrutu p;nveuat \ . .S;benarnYa 
untlk -,"::":"toi."

yang sulit diatur dan tidak men- / isUri pergama suiah diauur, { istri yang pertama itu tidaklah sulit
jalankan kewajiban rumah tangga J gih penyebabnya dari pihak i walaupun dia seorang PNS. Siapkan

tersebut dengan lembut. Jika sudah I f suami, karena kurang qdil *, I saja data-data lengkap penyebab

dilakukan berkali-kali namun belum llt atau yang lainnya, maka *{}l suami menceraikan isrri perra-
i harus memperbaikijugaberhasi,makasuam 

T#li:il 
ow"ni:iff#:Tfi;:?.'.&-p 

ffi11"1il,1$:H.,';*#i1:tidak tidur di tempar

(pisah ranjang). ffi" t:::piktn .ffi g,,u"urur"nnya akan selesai, jika me-

Jika cara itu belum berhasil juga i&EA rrLr r"" * *W mang suami berniat baik dan tidak
isEri..,,"

smaka suami boleh mencambuknya pada *fi'Ntp.*-*:i#|ffi" ingin merugikan orang lain.

selain bagian wajah, tidak pula cambukan Di sisi lain, hendaknya suami juga

itu merusak badannya. Jika belum berhasil ** ,W o berfikir bahwa istri perrama itu biasanya
juga, hendaknya suami mengumpulkan orang -f sulit dilupakan, jika awalnya dia orang yang

dapat menerima nasihat, tidak melaksanakan kewajiban-

kewajibannya dalam rumah tangga? Dan lagi, ketika suami

menikah lagi, dia meminta agar si suami menceraikan istri
keduanya. jika tidak maka si suami harus memilih, mence-

raikan dia atau istri keduanya. Perlu diketahui bahwa

suami adalah seorang PNS, dan sulit baginya untuk men-

ceraikan istri pertama. Jawaban Ustadz sangat ana harap-

kan. J azakall oh u kh oi ron. .

JAWAB:

(Akhwat, Mataram, +628523956xxxx)

tua dari kedua belah pihak jika memungkinkan,

barangkali inilah jalan terakhir untuk mendapatkan kepu-

tusan terbaik. Jika semua jalan-jalan sunnah ini telah

ditempuh (dan tidak berhasil) maka jalan terakhirnya
adalah cerai. ltulah hikmah Alloh dc membolehkan hamba-

Nya untuk bercerai walaupun ada dampak negatifnya.

Alloh !s berfirman:

6'34;V <jA (;;A:$63'V y
i"{"W <i H6 :'V :}i;,; @6i J-

{@ +(# <?:'f'Lfs+F
Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (durhaka-

nya), maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di

tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika

mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan

un tu k m eny us ah kan ny a. S esun g guhny a AI I oh M ah ati n ggi I agi

Mahabesar. (QS. an-Nisa' [4J: 34)

.6 :; K \F.S \U;'6tit A+.ilt F
i,fW 

^i &t;ffii6-i bL\1r; Gtk)
{@+ry {'(6i

baik, apalagi sudah punya anak. Untuk istri kedua,

hendaknya bersabar dan pandai mengatur posisi dirinya.
Usahakan bisa membantu memecahkan kesulitan suami,

bukan memanas-manasi agar suami menceraikan istri per-

tamanya.

Jika hal ini dilakukan insya-Alloh hati suami akan merasa

lapang karena merasa dibantu oleh istrinya.Jika tidak, bia-

sanya malah istri kedua yang akan jadi korban, sebagai-

mana hal ini sering terjadi. Dan upayakan pernikahan

dengan istri kedua itu resmi dengah pencatatan dari pihak

KUA agar memiliki kedudukan.yang kuat. Dengan itu, pilrak

berwajib akan meninjau kembali apakah seorang laki-laki
itu mampu untuk menikah lagi dengan ekonominya yang

ada ataukah tidak, sebagaimana yang pernah kami tanya-

kan kepada seorang pejabat Pengadilan Agama di Kabupa-

ten Tulang Bawang. *

ol-lllrtuoddrh *d
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,:,'-"rn*3dkljrd.:#Y#*{,'#ii!r'y':',;"iru1,;:-ii:-t:::!];1f:;,if:{::,2i,1;:iiis:W:T{i':,F'iil$W::f:,!,#WWFdi:,t
we#lk::du%**@'

-^F cut-::'-r4a: I { 1 t t

**r:" rnuf l&tr& KalaffiuIl{Jn
N!#. *l;etuy,uir,, fir*r*sl'otv:;; ';L. lllvtl. gJl. lrMtullfFlIvu.nullvJ Jrrvr I

S-t " " '::"': r'":' '"::: :

*f,Yil J at'ffi fu*r ffim,rffi* ,*M#,mw,ffi

ffi ' @','^3Ai 6i 3(@ig\c 6i'!tti@ r1fi eL^fikW:* S,@i;ty cgicir-{"VL@,^$Sig;& 9,'ilq?et:i

';:a); 
\ v r- ti v

;-;:1.

**i?:. Kecelakaanlah bagi seEiap pengumpat,lagi pencela, yang mengumpulkan harEa dan menghitung'

r*,,;, hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat membuaLnya kekal. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya

W# dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthomah. Dan Eahukah kamu apa HuEhomah itu? (yaitu)

K-i: api (yang disediakan) Attoh yang dinyalakan, yang (membakar) sampai ke hati. Sesungguhnya api itu di-

w 

uEup rapaE aLas merek'' o"o?:::x:::"71::::::i"',Eians-tians vang panjang

!-AXV| #ryevratini tergolong surat Makkiych menurut kesepa- perti ejekan dengan bertolak muka, atau isyarat dengan

sifi @ t"r"n para ulama.' Surat ini dinamai 1 
';;iI ;, seba- menunjuk menggunakan tangan atau mata, atau yang lain-

qrll' # gaimana rercanrum dalam mushaf al-Qur'an dan nya, Alloh $c berfirman:

5GD q-x,.';fuKgi'i;y&','i+ g"n ,ur", t ;;il I karena pada ayat pertama terdapat kata { @# #;'
;3h:" t';;drl Surat inijuga disebut suratlii3 rA-f,,.i;, nama ini

W{ terdapat dalam perkataan lbnu Abbas eg, berikut: "(Surat) Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersum-

f"q*i 6:pki.:rr) ini diturunkan di Makkah."'; dan sebagaimana p.ah lagi O^,ro,!on! Oo:r:k mencela, yang kian ke mari meng-

Xqr;:i iudulyane dibuat lmam ath-Thobari dalam tafsirnyar dan hambur firnah. (QS. al-Qolam [68]: lo-ll). ',A;i1 tmam Bukhori dalam Shohih-nya.a Adapun kata 1'2fl digunakan untuk menyebut perkata-

,#"ll an, di antaranya firman Alloh €:
#ttf TAFSIR sURAT

W!#, 
";;ilsurat 

ini dengan rata (1j) (kecerakaanrah!) "V\rXtWMlt|*ietC 3:+-i# Y
Hro, memiliki arti do'a atau ancaman berupa kehancuran dan 

{ @ <r*;3rrlyqqrfr:lrey#, kerugian disertai adzab yang pedih bagi setiap orang yang

Wr|l$ memiliki sifat-sifat yang terdapa-t pada ayat ini. Ada yang

W# berpendapat Uatrwa (3j) adalah sebuah lembah yang ada di Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (dis-

#fk neraka, rerapi yang benar adalah makna yang perrama. tribusi) zakat; jikn mereka diberi sebagian darinya, mereka ber-

.#-qj:i{i .- , senang hati; dan jika mereka tidak diberi sebagian darinya,
d;$ rTt r.'i ,.'\'rU 

e-tt-tt,t--'' -'--" '"---"'

H$^ ...seEiap pensumpaE tasi penceta :.itli1i?#:;,',i;!iJll,i'rli!ii,tr*.
+iy,, -- ., .i-.. .^L..- _^_L..^;^* ^^ 3 Lihat laFlrath-Thobari n1686.
#{"U xata 1 

';liiJi; digunakan untuk menyebut perbua'tan, se- o ihtothihbukhori Kitabrafsii o/+oo.

+4ad.i4&

W# Kara ( t4dr ) orgunaKan unt
.r"\i;\:,,1
*,t"1!,!,#t!.4.; rs.',,g 'u^"^ap;

tri,#f 
u#W.ry#'##;:ffi{,ffif#,{g#i;#t*,ii';;gru'nnu'tniii'Msl${ili,#ffi





"-1P"* wr {i:.: ""

Artinya, api tersebut rertutup rapar pada mereka sehingga lah kedua sifat ini melekat pada diri seseorang melainkari"*"1' ;.i
mereka tidak marnpu keluar-semoga Alloh iH menjauhkan akan membuatnya hina. Lihatlah jeleknya sifat orang-orang '-., .",'lj

kita dari jeleknya siksa neraka. Di dalam api tersebut mereka musyrik yang selalu mengeiek Rosttlulloh ffi, dan juga per- '?;j1r:*

diikat pada riang-riang yang panjang sehingga tak seorang hatikanlah apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Alloh dc ," "',

pun dari mereka mampu lepas darinya. nlloh g berfirman: kepada orang-orang yang menyeru kepada kebenaran dan 
".1 .r:;

ww. :\v"\j-ft iatp:'aw rJiry,4 *"6:dfrl 
#"rv,s u; 6.ril\y ffi

-+ K 
"5i,3( 

4r1i'C';" ;r,* w.\G \x, ry tty-rfuiiv @,r,r, "oi;;,:i6,:u, i
{ @ -l# ;@;!6io*rng"iJ,\1r,@,4& r*

Dan adapun orang-orang yang fasik (kafir), maka tempat mereka : ..:
.adstah Jahaninam. Setiap kati merekq hendak keluar darinya, Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang ,|,,iT!;+:

mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada me:nertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang- f:iiU
mereka' "Rasakhnlah siksa neraka yang dahulu kamu meidus- orang yang beriman lewat di hadapan mereka, mereka saling '",fii.:_,

takannya". (QS. as-Sajdah llzl zsl mengedip-ngedipkan mata. Dan apabila orang-orang yang ',, )u"".1

berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kemtati dengan ffi
. FAEDAH SURAT gembira. Dan apabila mereka ."liho, orang-orang mukmin, - .:i

Alloh J* menurunkan surat ini tidak untuk dibaca dengan mereka mengatakan: "sesungguhnya mereka itu benar-benar 
i, 

= 
t

lisan begitu saja, atau untuk memahami isi suratnya saja, orang-orangyangsesat".(QS. al-Muthoffifin t83J:29-32) :;',:r,

tidak. Akan tetapi Alloh lk menurunkan surat ini sebagai 
:fi.|::.*,

peringatan bagi manusia agar menjauhi sifat-sifat yang ter- 3. Peringatan bagi orang-orangyangsenangmengumpulkan i ., ,

maktub pada surat tersebut. Di antara faedah berharga yang harta serta menghitung-hitungnya. '7'ffi
bisa diambir dari surar vang muria ini adarah: 

v"nor"',il"';::ffi:ffi'il:ililff::;fl[TJ-il,il: 
t,,:ii

r. Adanya hari pembalasan amal. nya. Hidupnya di dunia hanya untuk mengumpulkan harta ,'; ,':;,
Surat ini secara tegas menunjukkan akan adanya hari dan menerjang hal-hal yang harag. Rosululloh S bersabda: ,ii{lr,

pembalasan amal kelak di akhirat. Apabila amal seseorang r :, 1ti r- "..-\r il-r (1 vt... tqlr i.- .rLu t"t:^.

baik maka Alloh ;& akan membalasnya dengan kebaikan. Se- .,tt\ {t l;\ Lo iJ'J\ dF' } ' jS .,ttu' J" qU :;"::-.

baliknya, apabila amal seseorang jelek maka Alloh ds akan ' '\' ',, 
ft ,rtl"tt ''f,!ffi

menjerumuskannya ke dalam siksa api neraka. lF' ' n,-
Alloh 36 menciptakan kira di dunia ini untuk beribadah "Akandatangpadamanusiasuatuzaman,yangmanaseseorang : r,;

kepadanya dan beramal sholih, tidak membiarkannya begitu sudah tidak lagi memperhatikan apa yang dia ambil; apakah dari ,, i, _:f
saja tanpa hisab (perhitungan). Alloh dc berfirman: harta yang halal atau yang haram." (HR. Bukhori: 2059) t *"

a wajibnya waspada terhadap fitnah harta. {:r#,:
z Mrr* Harta adalah fitnah. Alloh J€ memberikannya kepada kita 'i:,::

t \9 sebagai "]::i *iu".pergunakanlah harta tersebut sebaik- ':,.{

Apakah kalian mengira bahwa Kami menciptakan kalian hanya 
baiknya' Alloh cE be'firman: '''$tffi.

main-main (saial,.d1n ba.hwa kat.ian tidak akan dikembatikan sft&-{3Jiv "H|A-6W| y 'fffi
kepada.Kcmi? (QS. al-Mu'minun lzil115) 

^/.r45s , t.n g"

t K/ ';+e A;''+'ii' ''i'i*
2. Ancaman keras bagi pengumpat lagi pencela.

Sifat pengumpat dan pencela adalah sifat yang dibenci :-r-i
oleh Alloh tk, dibenci juga oleh manusia. Sebab, kedua sifat 3 Bersambung ke Halaman 5r; Itft!#
ini menganggap dirinya lebih tinggi serta merendahkan ma ,' :

nusia, mengurangi hak-hak serta kemuliaan manusia. Tidak- s Lihat DaqoiqutTafsirifto} . . ;-{,.i;,

,r"?.-3,"n tr*€



n J\iJ\),
Dari Anad bin Matik.$- bahwa Rosululloh S bersabda: "Ada tiga
halyang barangsiapa memilikinya niscaya ia akan mendapatkan
manisnya iman: (I,)-Alloh tWr dan Rosululloh ffi lebih ia cintai
daripada yang lainnya, (2) mencintai seseorang, Eidaklah ia
m.encintainya melainkan karena Alloh {M, (3) benci untuk kem-
bali kepada kekafiran setelah Atloh M menyelamatkan darinya

..gebagaimana ia benci dirinya dimasukkan ke dalam api."L

WffiW *w &wev w

Segala puji bagi Alloh € yang telah menjadikan cinta sebagai jalan

menuju apa yang dicintai-Nya, dan telah menjadikan ketaatan dan ke-

tundukan kepada-Nya sebagai dalil atas kebenaran dan kejujuran cinta.

Dia-lah yang telah menggerakkan jiwa dengan cinta menuju kesempur-

naan. Mahasuci Alloh yang telah memalingkan hati kepada yang Dia ke-

hendaki dan untuk apa yang Dia kehendaki dengan kekuasan-Nya.

Dia-lah $s yang telah menjadikan cinta bercorak dan bercita warna,

membagikan cinta kepada para hamba-Nya, memberikan pilihan kepada

mereka apa dan siapa yang dicintainya; ada cinta yang mulia dan ada

yang hina, ada yang cinta harta, wanita, tahta dan segala yang nista.

Namun ada sebuah cinta yang paling mulia, (yaitu) cinta kepada Sang

Pencipta cinta, yang telah menciptakan alam semesta dengan cinta, dan

. l'."-. ^?d.Jr." ,"'1l

ffi
G,*ffi*'

Diriwayatkan Bukhori datam kitab a/-lman, bab Halawatil limaan !r4 noi 16; dan
M uslim datam kitah al-lman, bab Bayan. Khisholi Man lttashofa Bihinna lt/ajada Ha-
lawatal lmaan r/48 no. r74, an-Nasa'i 81470 no.49or, dan Ahmad 3/ro3 no. r2o25
Lihat Majmu' Fatawa Lol2o5-2o6

ry&wl4&^sw
'tu /'

,&

erasakan rnanisnya sesuatu merupakan

buah dari cinta terhadapnya. Di kala se-

seorang mencintai sesuatu atau menyu-

kainya lantas mendapatkannya, maka ia akan

merasakan manis, lezat dan bahagia karenanya.

Demikian pula manisnya iman yang dirasa oleh

seorang mukmin; kelezatan dan kebahagiaan

yang ia dapatkan dalam keimanannya sebanding

dengan cinta yang ada dalam dirinya. Dan hal itu
akan ia dapatkan dengan melakukan uiga hal

yang disebutkan dalam hadits di atas.'

Yang Berhak Dicinta di Atas Cinta
Cinta, sebuah kata yang indah didenga[ manis

diucapkan, nikmat dirasakan. Cinta adalah karu-

nia dan rohmat dari Alloh dc yang Dia berikan

dan Dia bagikan kepada manusia.

al-lllauaddah
r*t
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untuk cinta karena pada hakikatnya cinta yang tertinggi dan

termulia dari hamba adalah menghamba kepada-Nya. Dan

tiada yang berhak menerima cinta termulia ini melainkan

Dzat yang seluruh alam semesta harus tunduk kepada-Nya.

Karena tidaklah jin dan manusia diciptakan melainkan untuk
'menghamba 

kepada-Nya. Dan seluruh cinta harus runduk di

bawah cinta-Nya dan cinta karena.Nya.

Semakin bertambah cinta seorang mukmin kepada Alloh

tK dan Rosul-Nya, semakin bertambah pula rasa manis iman-

nya. Karena iman memiliki rasa manis dalam hati, keleeatan,

dan kebahagiaan yang tak mungkin bisa diungkapkan me-

lainkan bagi yang telah merasakannya; sementara manusia

berbeda-beda dalam merasakan manis dan lezatnya iman

yang tldak diketahui melainkan oleh Alloh ik, itulah cinta di

atas cinta.j

Cinta Hakiki Cinta Yang Terbukti
Cinta butuh kepada bukti untuk bisa diakui kebenaran

cintanya. Karena siapapun bisa saja mengaku cinta namun ti-

dak semda pengakuan cinta itu hakiki dan sejati, dan tidak

semua pengakuan cinta adalah abadi. Ada tanda-tanda dan

bukti cinta yang harus diwujudkan hingga bisa diketahui

manakah sebenarnya cinta yang sejati dan mana yang hanya

sekadar cinta palsu: Demikian pula apakah cinta itu tulus dan

murni, ataukah sebenarnya ada keinginan lain dibalik penga-

kuan cinta, apalagi jika pengakuan cinta itu ditujukan kepada

Alloh lk dan Rosul-Nya i{*, atau cinta karena Alloh ik dan

benci karena-Nya ik; tentu bukan pengakuan yang sepele dan

mudah diucapkan begitu saja tetapi di sinilah ukuran iman

akan ditentukan. Rosululloh gil bersabda:

'Tidaklah seprang hamba beriman hingga aku meniadi orang

yang lebih ia cintai daripada keluarganya, hartanya dan manusia

semuanya."

Allah tk juga berfirman:

{j6ir<,"e-F\,titgiy
Nabi itu (hendaknya) lebi.h utama bagi orang-orang mukmin dari

diri mereka sendiri. (QS. al-Ahzab [ffl: O;

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abdulloh bin Hisyam

.ig. bahwa ia berkata: Kami bdysama Nabi ff, ketika itu beliau

*S menggandeng tangan Umar bin al-Khoththob .p, lalu

Umar1ip. berkata kepada beliau,"Wahai Rosululloh ffi sungguh

engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku

sendiri." Maka Nabi ffi bersabda:

? t* a o I '.e; b cU) i;i jf\ F ,e*,64 #Ib .Y

"Tidakla Demi Dzat yang iiwaku ada di tangan-Nya, hingga aku

menjadi orang yaig lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri."

Maka Umar4g, pun berkata kepada beliau {$, "sesungguhnya

sekarang, Demi Attoh M, engkau sungguh lebih r,ku cintai dari-

pada diriku sendiri." Maka beliau ff bersabda:

',' S ekar an gl ah'u7 ah ai lJ m ar!" r yakn i, baru sekaran gl ah i m an m u

Sempurna.

Pedoman Hakikat Cinta
Alloh ik telah memberikan sebuah pedoman untuk me-

ngetahui hakikat pengakuan cinta seseorang, (yaitu) bahwa

yang menjadi ukuran dan bukti cinta seseorang kepada Alloh

dc adalah sejauh mana dia dalam ber-ittiba'(mengikuti pe-

tunjuk) Rosululloh g. Alloh i$!i berfirman:

K * K -* 1'ei F4z-,t#6'ii'"# jK off, \
{ U;3#K5

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Alloh, ikutilah

aku, niscaya Alloh mencintai dan mengampuni dosa-dosa kalian."

Alloh Maha Pengampun dan Penyayang." (QS. Ali-'lmron [3]: 31)

tttiba'kepada Rosululloh it$ merupakan bukti cinta hamba

kepada Alloh tk. Dan Alloh iK memberikan janji kepada ham-

ba-Nya berupa balasan cinta-Nya ketika memenuhi syarat

cinta. Karena yang paling penting dan paling agung bukanlah

pengakuan hamba bahwa ia mencintai-Nya namun yang pa-

ling penting dan agung adalah ketika ia dicintai dan dibalas

cintanya oleh yang dicintainya.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa iqriba'kepada Nabi ii:S

adalah bukti dan realisasi pengakuan cinta seseorang kepada

Rosululloh ffi yang harus d.idahulukan dan diletakkan di atas

cinta kepada yang lainnya. Dan inilah hakikat cinta kepada

Rosululloh ffi yang sebenarnya. Barangsiapa yang menyeli-

sihi, menyimpang dan meninggalkan ittiba', apalagi m,eng-

olok-olok, meremehkan, menghina dan menghuiat sunnah

Nabi ;tg, berarti ia telah bermaksiat kepada Alloh tk, sekaligus

menafikan kesempurnaan atau bahkan seluruh imannya,

Hanya kepada-Nyalah seharusnya kita memberikan cinta

di atas cinta. Walillahit mahabbah, *

s Disarikan dari Muqoddimah lbnut Qoyyim dalam Roudhotul Muhibbin
dan Majmu' Fatawa ro/648-65o

4 Yakni belum sempurna imanmu.
s Diriwayatkan at-Bukhori dalam kitab al-Aiman wan nudzuurbab kaifa

kaanat yaminun nabi S, 612445 no. 6257.
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inta adalah pokok seluruh amalan. Tidaklah

seseorang akan berbuat sesuatu melainkan demi

mencapai sesuatu yang dicinta; apakah itu demi

sebuah kemanfaatan atau untuk menangkal

bala'dan m4lapetaka. Seseorang berbuat sesuatu tentu
sebab ia cinra kepada sesuatu tersebut; entdh cinta
kepada dzatnya atau kepada sesuatu yang ia harapkan di

baliknya.'

Cinta adalah sebuah kedudukan yang siapa saja bisa

saling berlomba mendapatkannya, yang para juaranya

telah bersiap sedia melakukannya, dan yang para

pelakunya bisa saling membinasakan. Cinta adalah santa-

pan hati, makanan jiwa, dan penyejuk mata. Cinta adalah

kehidupan, siapa saja yang tidak memilikinya akan masuk

ke dalam golongan yang telah mati. Cinta adalah cahaya,

yang siapa saja kehilangan dia niscaya akan tersesat di

kedalaman samudra kegelapan. Cinta adalah obat, yang

siapa saja tidak memilikinya niscaya seluruh penyakit

akan menimpa hatinya.

Cinta adalah kelezatan, yang siapa saja tidak mengam-

bil bagiannya maka seluruh kehidupannya hanya akan be-

rupa kegundahan dan kepedihan. Cinta adalah ruhnya

iman, amalan, situasi mauptrn kondisi, yang kapan saja

cinta tidak ada pada itu semua niscaya semuanya hanya

r&f
-a--ffit-- - j t-d
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akan berupa jasad yang tak bernyawa. Cinta adalah sesua-

tu yang telah mengantarkan siapa saja yang berjalan

mencarinya ke sebuah negeri yang tidak mungkin bisa

ditempuh kecuali dengan bersusah payah. Cinti juga yang

mengantarkan mereka kepada sebuah derajat yang tak
mungkin bisa diraih tanpanya. Cinta jugalah yd,rrg me-

nempatkan mereka di singgasana kejujuran dan kebe-

naran yang mustahil bisa dicapai bila seseorang tidak
masuk dengannya.'

Bicara soal cinta tentu akan selalu menggairahkan, se-

bab tidak akan henti-hentinya seseorang mendapati taf-

siran baru tentang cinta. Namun di balik itu semua,

tahukah kita bahwa cinta yang begitu manis, indah, dan

tak ber,tepi itu merupakan sebuah pedang bermata dua?

Cinta bisa membawa pemiliknya menuju muara kebaha-

giaan sejati, sebaliknya ia juga bisa membawanya ke be-

lantara kesengsaraan, bahkan mengantarkannya menuju

lembah kebina- saan yang abadi.

Bila Anda ditanya, pernahkah Anda mencintai seseo-

rang atau sesuatu? Tentu Anda tidak mendapati jawaban

lain kecuali "Ya". Sebab, dengan seyakin-yakinnya kita ka-

takan bahwa kita pernah mencintai seorang bapak dan

seorang ibu, kita pernah mencintai suami atau istri juga

anak-anak, bahkan lebih dari itu kita pun meniintai diri
kita sendiri sebelum mencintai orang lain. Seperti halnya

cinta kita kepada seseorang, tentu kita juga pernah

mencintai melimpahnya rupiah, nyaman dan me-

wahnya kendaraan, banyaknya binatang

ternak yang kita pelihara, suk-

sesnya perniagaan dan lain se-

bagainya. Hal ini bisa jadi

Al-Qoulul Mufid oleh Syaikh Muhammad
bin Shotih at-Utsaimin "61a, zl44
Perkataan lmam lbnu Qoyyim at-Jauziyah
dalam Madarijus Salikin, sebagaimana dise-
butkan datam Taisirul Azizil Hamrdoteh Su-
laiman bin Abduttoh :;,k hlm. g88-:8s.



lumrah, sebab iru adalah cinta bawaan bayi yang setiap

insan dititahkan oleh Alloh i$i; membawa serta rasa cinta

terhadap itu semua.l

Rasa cinga yang dititahkan Alloh $W atas hamba-Nya

seperti ini tentunya tidaklah tercela. Selain memang ke-

beradaannya telah dikehendaki oleh-Nya, Dia jugalah

yang telah menitahkan kepada manusia sehingga memi-

liki fitroh cenderung menginginkannya. ltulah cinta yang

tak bisa dipungkiri keberadaannya sebab telah menjadi

tabiat manusia. lnilah yang disebut cinta |awaan.rabiat
setiap manusia.

Cinta bawaan tabiat ini akan membuahkan kebaha-

giaan yang berlipat bila pemiliknya tidak menumpahkan

seluruh benih-benih cinta dalam hatinya hanya melulu

kepadanya. Namun ia hanya mencintai sekadarnya.saja,

yaitu sekadar sarana untuk menggapai cinta Robbul 'Ala-

min ,€ dengan menunaikan kewajiban kepada-Nya. Kita

mencintai orang tua dengan penuh penghormatan, dan

bila kecintaan kita kepada keduanya itu dimaksudkan

agar bisa menunaikan kewajiban birrul walidain, maka

sungguh inilah cinta yang membuahkan kebahagiaan di

atas kebahagiaan.

Kita mencintai suami atau istri dengan penuh keseti-

aan, dan bila kecintaan kita ini dimaksudkan untuk me-

nunaikan kewajiban bergaul dengan baik sebagaimana

yang telah Alloh perintahkan, maka akan berlipat ganda

buah kebahagiaan yang akan kita dapatkan -insya AIIoh.

Kita mencintai rupiah, makanan yang lezat, pakaian yang

indah dan menarih rumah mewah dan lain-lain dari harta

yang kita miliki, dan bila cinta kita kepadanya dimaksud-

kan sebagai sarana penunjang peribadah- an kita kepada

Alloh maka sungguh inilah keberuntungan di atas ke-

beruntungan.a Namun bila kecintaan tersebut keadaan-

nya justru sebaliknya, kecintaan tersebut melebihi batas

kebolehannya, maka cinta bawaan tabiat ini hanya akan

menyengsarakan pemiliknya.

Alloh JE berfirman:

"K*.;f, FAi "€cY) {tvc t( "yft b\i1\K;#te-r6#!ii\
.A;;,i,i C ruly:A -\-6 #;'Ss)

1 {i\():e Axi 6-(. 6 Wfi 4g c >W:
{@ <};;i\,Aiexi

Katakanl ah : "J i ka bap ak-bap ak, an ak- an ak, saudara-ssudqra,

istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu us-

ahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan

tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai

daripadaAtloh dan Rosul-Nya dan dari beriihad di ialan-Nya:
maka tunggulah sampai Alloh mendatangkan keputusan-

Nya." Dan Alloh tidak memberi petunjukkepada orong-orang

yang fasik. (QS. at-Taubah [sl: 24)

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin ;rix berkata:

"Maka"ayat di atas menunjukkan bahwa kecintaan terha-

dap semua itu, meski bukan berupa cinta peribadahan ke-

padanya, namun bila dilebihkan di atas kecintaan kepada

,Slloh maka akan menjadi sebab datangnya siksaan Alloh.

Dari sini kita ketahui bahwa bila setiap insan tidak meng-

hiraukan perintah-perintah Alloh demi ketaatannya kepa-

da kedua orang tuanya maka berarti kecintaannya kepada

keduanya melebihi kecintaannya kepada Robbnya J6."s

Bila begitu, kita ketahui bahwa cinta sejati itu ialah

cinta hamba kepada Alloh J6. Sebab, cinta kepada.selain-

Nya hanyalah sekadar sarana untuk menggapai cinta-Nya

yang tak boleh melebihi cinta kepada-Nya ,8. Bahkan,

tidak boleh juga melebihi kecintaan seseorang kepada Ro-

sululloh g.6 Bila yang kedua ini yang ada pada diri seo-

rang muslim, maka sungguh ia telah memiliki cinta yang

akan menyengsarakannya dan tidak membahagiakannya.

s.**8.'4

Kenyataan di sekitar kita, banyak orang mencintai

orang lain melebihi kecintaannya kepada Alloh dan Rosul-

Nya. Bahkan, sebagian manusia juga telah terjatuh kepada

mencintai sesuatu jauh melebihi cintanya kepada diri,

orang tua, maupun anak-anaknya sekalipun. Yang paling

mengerikan ialah sebagian umat ini telah mencintai sesu-

atu sebagai tandingan bagi Alloh ;8, mereka mencintainya

seperti mencintai Alloh :8.

Tidak dihiraukannya aturan syari'at Alloh oleh seba-

gian kaum ketika mencintai orang lain, bahkan berani

melanggarnya hanya demi cintanya kepadanya merupa-

kan bukti lebih besarnya kecintaan mereka kepada selain

Alloh dan Rosul-Nya. Maka pantaslah bila cinta ini disebut

cinta kefAsikan, yaitu cinta yang membuahkan dosa.

Ditinggalkannya aturan syari'at Alloh oleh sebagian

umat ini justru membuat mereka kerap kali melakukan

pelanggaran terhadap syari'at-Nya. Mereka relakan harta

dan usia mereka demi mencapai sesuatu yang mereka

cinta. Mereka panjatkan puja dan puji demi mengagung-

3 Lihat Surat Ali lmron [3] ayat r4
a AI-Qoulul Mufid, zl45-46
s Al-Qoulul Mufid, zl48
6 Simak kembali pembahasannya oleh Ustadz. Abu Abdinohman di

rubrik'Cahaya Sunnah' edisi ini.

-t t".. --'-,-);.r-
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kan sesuatu yang mereka cinta. Dan mereka persembah-

kan 'upeti'disertai panjatan berbagai hajat; meminta, me-

ngadu, meratapi nasib, menyesali kesalahan, mengharap

keberkahan dan lain sebagainya, semua itu mereka

lakukan layaknya mereka melakukannya kepada Alloh ;g,

Dzat Yang Maha Agung. Semua itu merupakan bukti dise-

padankannya kecintaan sejati seseorang kepada Alloh de-

ngan kecintaannya kepada makhluk-Nya.

Pantaslah bila cinta sejati yang dipalingkan dari Alloh

ini disebut cinta kesyirikan, yang membinasaka.n seba-

gaimana dosa syirik. Alloh W berfirman:

'rt46r'J 
rdi'i .";,,t'iS_,-i q6i OJ b

t't .{;-'J";r-g':f, 6n itSiSTt #
r# *,-iJi (* ;t':"j,rt J +r ni s;i 

"vrjJJ-' s .4t\
{@.rr,iii

Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah

tandingan-tandingan selain AIIoh ; mereka mencintainya seba-

gaimana mereka mencintai Altoh. Adapun orang-orang yang

beriman arnat sangat cintanya kepada Altoh. Dan jika sean-

dainya orang-orang yang berbuat zholim itu mengetahui

ketika mereka melihat, siksa (pada hari kiamat), bahwa keku-

atan itu kepunyaan Alloh semuanya, dan bahwa Alloh amat

berat siksaan-Nya (nlscaya mereka menyesal). (QS. al-Baqo-

roh [zl: 165)

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin ,ri,.u; berkata:
"Firman Alloh €, "Mereka mencintainya sebagaimana me-

reka mencintai Alloh", yakni dalam bentuk, tata cara dan

jenis cintanya. Jenisnya ialah seseorang mencintai selain

Alloh dengan kecintaan peribadahan. Sedangkan model

serta tata caranya, (maksudnya adalah) seseorang men-

cintainya seperti mencintai Alloh atau bahkan lebih sa-

ngat, sehingga sebagian dari mereka mengagungkan se-

suatu yang dicintai dan sangat cemburu kepadanya me-

lebihi pengagungan dan kecemburuan mereka kepada

Alloh da. Maka, seandainya dikatakan kepada mereka,

"Bersumpahlah demi Alloh", niscaya mereka akan segera

bersumpah demi Alloh, namun sesungguhnya mereka

berdusta dan tidak mempedulikan hal itu. Dan jika dika-

takan kepada mereka. "Bersumpahlah demi sesuatu yang

kamu cintai itu", niscaya mereka tidak akan bersumpah

sedangkan sesungguhnya mereka berdusta. lnilah hakikat

syirik akbar (syirik dalam menduakan cinta sejati)."7

sl*+*lh

Cinta itu perlu bukti. Bila seseorang mengaku

*|d
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merasa darnai, tenteram dan akrab dengannya. Mg.asa' .,,.

terus m erin dukan nya dan i ngii#,"i$Ftal *,'berl ffi a ae ngan:

nya. Dan, punc4knya, ia akan rn'[i',*sa,puas dengan segala

keputusan dan ketetapan yang sudah menjadi aturannya.

Semua ini bil_a ada pada diri seseorang maka merupakan

, bukti akan kebenaran pengakuan cintanya, dan bila tidak
maka cintanya pun tiada.

Sila bukti-bukti itu tertuju kepada Alloh semata-dan
memang begitulah seharusnya-maka sungguh orang itu
telah memberikan cinta sejatinya kepada Dzat yang ber-

hak mendapatkannya, yaitu Alloh J6. Sebaliknya, bila se-

muanya ditujukan kepada selain Alloh-misalnya kepada

orang sholih (baca: wali)-yang sudah tiada, bahkan ia rela

bersusah payah mendatangi kuburannya, mengorbankan

harta usia, tenaga dan yang lainnya demi berjumpa de-

ngan kuburannya, bahagia dengan menyebut-nyebutnya,

tenteram dan damai bersimpuh bahkan bersujud dikubu-

rannya, marah kepada siapa saja yang mengusiknya, cem-

buru bila ada yang meninggalkannya, rela berkorban
apapun hanya untuk melakukan bisikan-bisikannya; maka

tidak diragukan lagi bahwa inilah hakikat syirik dalam

mencinta. Kita berlindung kepada Alloh ik dari jahatnya

dosa syirik dan pelakunya.

Cinta seperti itu pulalah yang telah menyeret kaum ini

menuju lembah kehinaan sehingga mereka mencintai apa

saja yang selain Alloh J6 sebagaimana kaum mukminin
mencintai Alloh *. Di Jawa Tengah, misalnya, bagaimana

kaum ini telah membuktikan cinta sejatinya hanya ke-

pada seekor kerbau-yang tenar dengan sebutan Kebo

Bule alias Kyai Slamet?! Atau bagaimana kaum ini mem-

buktikan cinta sejatinya hanya kepada khurofat penguasa

pantai selatan Pulau Jawa, si Nyi Roro Kidul (sebut

mereka), dan bala tentaranya?! Bagaimana pula kaum ini

mengarak upeti (baca: sesaji) demi cinta sejati mereka

kepada penguasa kawah Gunung Kelud, penguasa pantai,

penguasa desa dan sebagainya?! Betapa kesyirikan ini

telah melanda kaum ini, betapa cinta ini telah menyeret

pemiliknya menuju jurang kebinasaan.

Namun, siapakah di antara mereka yang takut akan

adzab Alloh € dan segera kembali memberikan cin[a se-

jatinya han-ya kepada-Nya semata?l Semoga Alloh de me-

nunjuki kita semua ke jalan yang diridhoi-Nya. Amin. .t

cinta 7 Al-Qoulul Mufid, z146
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Mengqodho sholaE maknanya melaksanakan shotaL

di luar wakEu kanena ada udzur syar'i tertenLu. DaFi sini diFahami

bahwa mengqodho shotaL itu hanyatah disyar^i'atkan karena

ada udzur yang syar'i, bukan udzur-udzun yang lain.1

dapun orang yang meninggalkan sholat tanpa adanya udzur

syar'i, baik karena sengaja atau menunda-nunda hingga

keluar waktunya, maka berdasarkan pendapat yang lebih

kuat tidak disyari'atkan baginya mengqodho sholat yang ia

tinggalkan, sebab waktu-waktu sholat telah ditetapkan oleh Alloh d6,

tidak boleh dilaksanakan di luar waktunya.

Berikut penjelasan singkat seputar hal-hal yang berkaitan dengan

mengqodho sholat:

Qodho Sholat Wajib Segera Dikerjakan
Seseorang yang memiliki tanggungan mengqodho sholat, wajib

segera mengerjakannya setelah udzurnya hilang, tidak boleh menunda-

nunda. Hal ini didasarkan pada sabda Rosululloh ff berkenaan dengan

orang yang ketiduran atau kelupaan dari mengerjakan sholat (pada

waktunya):

"Hendaklah ia segera sholat saat mengingatnya." (HR. Muslim: 684)

Atas dasar ini, orang yang ketiduran dan tidak terbangun melainkan

setelah terbitnya matahari padahal dia belum sholat Shubuh, maka ia

tidak boleh meneruskan tidurnya apalagi menunda sholatnya. Namun

melaksanakan sho-

.,$eSera 
setelah ia ter-

*ii tidur. itulah waktu
irnruk melaksanakan

pula orang'yang lupa

rnelaksanakan sholat

':i,,Pzuhui hingga waktu Ashar tiba,
'o-aik karena kesibukannya yang sa-

ngat atau karena sebab-sebab yang

lain, maka dalam kondisi seperti ini ia tidak
'bol6h menqruskan pekerjaannya dan menunda

sholat Dzuhur yang belum ia kerjakan. Akan tetapi

yang wajib baginya ialah melaksanakan sholat

Dzuhur terlebih dahulu lalu meneruskan peker-

jaannya.

Qodho Sholat Harus Berurutan
Orang yang meninggalkan sholat karena udzur

syar'i maka cara mengqodhonya ialah dengan me-

ngerjakannya sholat yang ketinggalan itu secara

berurutan. Gambarannya, ia mengerjakan sholat

yang ia tinggalkan terlebih dahulu, baru kemudian

mengerjakan sholat untuk waktu tersebut.

Sebagaimana yang pernah dilakukan Rosululloh

g dan para sahabatnya ketika terjadi Perang

Khondaq. Tatkala itu beliau dan para sahabatnya

belum sempat mengerjakan sholat Dzuhur dan

Ashar hingga matahari tenggelam. Maka beliau

dan para sahabatnya melakukan qodho dengan

mengerjakan sholat Dzuhur terlebih dahulu, lalu

sholat Ashar; selanjutnya sholat Maghrib. (lihat

Shohih Bukhori 598, Muslim 2og, Musnad Ahmad lil

25)

'. Untuk mengetahui hat-haI yang termasuk udzur syai'i,
silakan Anda simak kembali pembahasan edisi latu.

uf:r:';Y;,$

ra"{

EdisirtuJTohunKe-2:'t^tfiiipil.snf :t:-#sfffitr#;y



Namun, ada beberapa keadaan yang rnembolehkan se-

seorang rn.ngqodho stnolat yang ketinggalan secara tidak

berurutan, yaitu:

l. Sempitnya waktu untuk mengerjakan sholat yang

kedua.

Hal ini bisa terjadi pada seseorang yang hendak meng-

qodho sholatnya yang ketinggalan, tetapi ia merasa sem-

pit dengan waktu yang ada. Seandainya ia mendahulukan

sholat yang hendak ia qodho maka akan menyebabk4n

habisnya waktu sholat yang kedua. tttaka, dalam londisi

seperti ini hendaknya ia mendahulukan sholat untuk
waktu tersebut, baru setelah itu mengqodho sholat yang

ketinggalan. Hal ini dilakukan agar kedua sholat tersebut

tidak dikerjakan di luar waktu, tetapi ada salah satu.,sho-

lat yang masih sempat dikerjakan di dalam waktunya

(meski sudah di akhirwaktu). Dan tindakan ini lebih uta-

ma daripada keduanya dikerjakan di luar waktu.

Misalny4 ada seseorang yang belum mengerjakan sho-

lat Ashar dan Maghrib sampai menjelang waktu sholat

lsya' tiba. Seandainya dia mendahulukan sholat Ashar ma-

ka risikonya dia akan kehabisan waktu sholat Maghrib

dan harus mengerjakannya di luar waktu lyakni setelah

masuk waktu sholar lsya'). Maka, dalam kondisi seperti

ini hendaknya ia mendahulukan sholat Maghrib; baru se-

telah itu sholat Ashar.

2. Luput dari sholat berjamaah.

orang yang khawatir jika mendahulukan qodho sholat

yang ketinggalan maka akan menyebabkan dirinya luput

dari sholat berjamaah maka boleh baginya untuk melak-

sanakan sholat secara tidak berurutan. Maknanya, dia

mendahulukan sholat untuk waktu tersebut dengan ber-

jamaah, baru setelah itu mengqodho sholat yang keting-

galan.

Misalnya ada orang yang ketinggalan sholat Zhuhut
jika dia mendahulukan mengqodho sholat Zhuhur dia

khawatir akan luput dari jamaah sholat Ashar. Maka, da-

lam kondisi seperti ini boleh baginya mendahulukan sho.

lat Ashar dengan berjamaah, baru setelah itu mengqodho

sholat Zhuhur yang ketinggalan. lnilah pendapat lmam

Ahmad dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam

lbnu Taimiyah ,+i,"tr. (lihat al-lnshof tl 444 445).

Namun, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa

boleh baginya ikut sholat Ashar berjamaah dengan niat

mengqodho sholat Zhuhur yang ketinggalan, baru setelah

itu sholat Ashar. Hal ini karena mereka berpendapat ten-

tang diperbolehkdnnya ada perbedaan niat antara imam

r"f*t tt *.,"",a,t*ttt|'tfi*tttffiw\\#tt
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dengan makmum.

3. Akan ketinggalan sholat yang tidak bisa dilaksanakan

dengan sendirian, seperti sholat Jum'at.
Jika ada orang yang ketika iqomah untuk sholatJum'at

dikumandangkan ia teringat bahwa ia masih memiliki
tanggungan sholat yang ketinggalan, maka dalam kondisi

seperti ini hendaknya ia mendahulukan sholatJum'atnya,

baru setelah itu mengqodho sholat yang ketinggalan.

Karena apabila dia mendahulukan qodho sholat yang ket-

,inggalan maka akan menyebabkan dirinya luput dari

sholatJum'at karena sholatJum'at tidak b'isa diqodho

4. Lupa.

Orang yang terlanjur mengqodho sholat yang keting-

galan secara tidak berurutan karena lupa maka tidak
mengapa baginya, dan sholatnya tetap dianggap sah. Hal

ini didasarkan pada firman Alloh lk:

{ fi#5-\1j b;6i6JG; y
-:

Ya Robb kami, janganlah engkau hukum kami apabila kami

lupa atau keliru. (QS. al-Baqoroh: 286)

Dan juga Rosululloh S bersabda:

"sesungguhnya Alloh m eletakkan (memaafkan) um atku" dati

keliru, lupa dan apa yang dia dipaksa melakukannyo." (HR.

lbnu Majah: 2045)

5. Tidak tahu (bodoh)

Orang yang tidak mengerti bahwa mengqodho sholat

secara berurutan hukumnya wajib, kemudian dia meng-

qodhonya secara tidak berurutan karena kebodohannya

maka tidak mengapa, dan sholatnya dianggap sah dan

tidak perlu diulang sebab sifat bodoh memiliki kemiripan

dengan sifat lupa.

Sifat Sholat yang Diqbdho Sama Seperti
Sholat pada Waktunya

Maksudnya, apabila seseorang ingin mengqodho sho-

lat yang ketinggalan maka cara dan sifat sholatnya sama

persis dengan ketika sholat tersebut dikerjakan pada

waktunya.

Misalnya, seseorang lupa tidak sholat lsya' sedangkan

sifat sholat lsya' adalah jahriyah (bacaannya dikeraskan),



dia baru ingat pada siang esok harinya, maka cara meng-

qodhonya adalah dengan menTahr-kan (mengeraskan)

bacaannya, meski dikerjakan siang hari. Sebalikrif", ;it "
seseorang ketiduran sehingga tidak mengerjakan sholat

Ashar sedangkan sifat sholat Ashar itu adalah sirriyah (ba-

caannya dilirihkan), dia baru terbangun setelah tengge-

lamnya matahari, maka dia wajib mengqodhonya dengan

melirihkan bacaannya meski dilaksanakah di malam'hari.

Sebagaimaria hal ini pernah dilakukan Rosululloh g;
pada peristiwa Perang Khondaq. Abu Sa'id al-Khudri tg.;

mendapat kabar dari bapaknya yang menjelaskan:

"Kami tertahan dari beberapa sholat saat Perang Khondaq

hingga waktu Maghrib usai. Peristiwa itu terjadi sebelum

Alloh menurunkan (ayat-ayat) tentang perang. Lalu,

tatkala kami dihindarkan dari peperangan, yaitu dengan

firman-Nya: Dan Attoh menghindarkan orang-orangyang be-

riman dari peperangan. dan Altoh itu Mahqkuat tagi Maha

Perkasa; maka Nabi S memerintahkan Bilal (untuk

adzan) lalu ber-iqomch untuk sholat Zhuhur, beliau me-

laksanakan sholat tersebut seperti sholat pada waktunya.

Kemudian Bilal ber-iqomch untuli sholat Ashar, lalu beliau

melaksanakan sholat tersebut sebagaimana sholat pada

waktunya. Terakhir; Bilal ber-iqomah untuk sholat Ma-

ghrib, lalu beliau melaksanakan sholat tersebut sebagai-

mana sholat pada waktunya." (HR Ahmad 3/25).

Ketinggalan Sholat Sunnah
Orang yang ketinggalan sholat sunnah disyari'atkan

pula baginya untuk mengqodho sholat yang ketinggalan

tersebut, seperti orang yang ketinggalan sholat sunnah

dua roka'at sebelum sholat Shubuh' disunnahkan baginya

untuk mengqodhonya. Caranya, sholat tersebut diker-
jakan setelah sholat Shubuh atau setelah terbitnya mata-

hari. Hal ini yang pernah dilakukan oleh salah seorang

sahabac di hadapan Rosululloh s: dan beliau tidak meng-

ingkarinya. (lihat Sunon Abu Dawud 1267).

Demikian pula sholat-sholat sunnah rowatib lainnya,

seandainya ketinggalan disunnahkan untuk diqodho.

,sholat Witir, seandainya seseorang telah memiliki kebi-

asaan mengerjakan qiyamul /ail (shofat Witir), lalu suatu

ketika dia ketiduran atau sakit sehingga luput dari qryc-

mul lail, mala disunnahkan baginya untuk mengqodho-

nya diwaktu siang, dan afdhol-nya di waktu dhuha. Hal

ini pernah dilakukan Rosululloh S, sebagaimana dijelas-

kan oleh Aisyah ,9,:
t.t

b,k el 3\,N ;P ir \ttffi dt3s
UK; t':^it ':jj' ,Ll\J ) V-lr

"Adalah Rosululloh S apabila ketiduran dsri suatu malam

atau sakit, maka beliau sholat di siang hari dua belas ro-

ftchr." (HR. Muslim: 746)

Dan juga Rosululloh S bersabda:

"Barangsiapa ketiduran dsri sholat Witir atau lupa, maka

hendaknya sholat (mengqodhonya) di pagi hari atau ketika

ingar." (HR. Abu Dawud: t4lt, Tirmidzi: 465)

Adzan, lqomah, dan Sholat Berjamaah
Apabila kita ketinggalan sholat berjamaah maka di-

sunnahkan mengqodhonya secara berjarqaah pula, begitu

pula dengan adzan dan iqomahnya. Sebagaimana hal ini

pernah dialami oleh Rosululloh {g dan para sahabatnya

og-. Tatkala beliau dan para sahabatnya melakukan suatu

perjalanan, mereka beristirahat dan tertidur di akhir ma-

lam sehingga ketinggalan sholat Shubuh dan tidak terba-

ngun metaintan setelah .matahari terbit. Lalu Rosululloh

g; memerintahkan Bilal melakukan adzan dan iqomah,

lalu mereka melaksanakan sholat Shubuh secara berja-

maah setelah terbitnya matahari. (lihat Shohih Bukhori

595). Wallohu A'larn. *

' Rosululloh menjetaskan bahwa sholat sunnah dua roka'at sebetum

Shubuh tebih baik daripada dunia dan seisinya (lihat Shohih Muslim

tzil.

ntr-lltra*,a*&atz F
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Dari Abdulloh bin Zubair.g-, apabila mendengar gun-
bur ia berhenti bicara lalu mengucapkan:

e;-;*,)-;,,i\F*if ,*
^#:r 

if,)llb
[Mahasuci Alloh yang ar-Ro'du dan para malaikat,
bertasbih dengan memuji-Nya karena takut ke-
pada-Nya| kemudian ia berkaLa:'lni adalah ancaman
keras bagi penduduk bumi.'

(HR. Malik 2/992. Shohrh Adabul MuFrod 556)

MAKNA AR.RO,DU' 
;;;' 

';;;'oii"' *, ia bertutur: retah datang orang-

orang Yahudi kepada Nabi S; seraya berkata, 'Wahai Abul

Qosim, kami akan menanyakan beberapa hal yang jika eng-

kau bisa menjawabnya maka kami akan mengikutimu,
membenarkanmu dan beriman kepadamu.' Nabi berkata,

"Mqka Alloh mengambil atas mereka sebagaimana lsro'il
m en gambi I un tuk diriny a. " M ereka m e nlawab,'Al I oh sebagai

saksi atas apa yang kami katakan.' Lalu mereka melan-
jutkan, Jelaskan kepada kami tentang ciri nabi.' Beliau

menjawab, "Matanya tidur tetapi hatinya tidak tidur." Me-

reka bertanya lagi, 'Ceritakan kepada kami bagaimana wa-

nita itu bisa melahirkan anak perempuan dan laki-laki.'

Jawab beliau: "Kedus air mani bertemu, jika air mani wanita

menang maka akan menjadi (anak) perempuan dan jika air

!l*{
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mani laki-laki mendahului air mani wanita maka ia akan men-

jadi (anak) lakiJaki." Mereka pun mengaku: 'Engkau benar.'

Jelaskan kepada karni tentang ar-Ro'du.', lanjut mereka. Be-

liau menjawab, "Ar-Ro'du salah satu malaikat Alloh yang

bertugas mengurus awan. Di tangannya ada cemeti dari api

yang dengannya ia bisa menghalau awan, dan suara yang ter-

dengar (guntur) adalah suara halauannya hingga (awan-awan

itu) berhenti di tempat yang diperintahkan Alloh...." Mereka

berkata: "Kamu benar..." (Hadits Hasan. Lihat Silsilah al=Aha-

dits ash-Shohihah no. t87z)1

KEUTAMAAN DZIKIR INI
Dari lbnu Abbas **, ia berkata: Kami bersama Umar da-

lam suatu perjalanan, maka (di tengah perjalanan) kami di-

liputi kilat, guntur dan dingin. Kemudian Ka'b berkata

kepada kami, "Siapa saja yang tatkala mendengar guntur

mengucapkan: Subhaana man yusabbihurro'du bihamdihi wal

malaikatu min khifatihi sebanyak 3 kali maka ia akan dijaga

dari guntur tersebut. Lantas kami pun membacanya dan

kami dijaga darinya." (HR. Thobroni dalam ad-Du'a 989. Ber-

kata al-Hafidz: Mauquf sanadnya hasan, lihat al-Kalimut

Thoyyib 158) *

' Lihat juga. Jami'ul Bayan ath-Thobhri r/r5z dan Tafsir al-Baghowi
413c4



AIIWA

Salah satu [aLa yang paling sering kita dengar ialah kata 'takwai

KaEa ini kerap dldBlrg$pgkan oleh para penieramah: datam khuLbKata ini'kerti'pi.{f.{ffifl9!*.ffi_Fan oleh para penieramah: datam khutbah i{:"' .,

f um'at, ceramahlgp*et'pah.umum, pesan-pesan akad nikah, i
dantainnya.|ikadite[usuri,Eernyatamewujudkanket,akwaan
merupakan salah satu tuiuarui:ama misi.Altoh $s di muka bumi ini. " ; 

- 
ry;"'*W

'?i, :",. , , M'r'u -,"..; &w...:.:. {&y.b .ry"&u- oW
w*-w- .akwa merupakan hal sangat penting dan begitu kepada AIIoh dan taatlah kepadaku. (QS. asy-Syu'aro' [26]:*w:;;: ;;;#;;i;;:;;ilgnva ke- 105.108)

& dudukan takwa ini, AllohTa'alamewasiatkan dan Sangat banyak dalil yang berisi ajakan kepada umat ini

memerintahkannya kepada semua hamba-Nya yang ter- agar senantiasa bertakwa kepada Alloh dalam segala kon-

dahulu maupun yang kemudian. Alloh -s berfirman: disi, bahkan al-Qur'an penuh de-ngan ayat yang mengajak

,{yS ?$ c5:trt\:,itJi6-7, !i; y kaum mukminin untuk bertakwa'

4 ... 6i\f3i 6 Rosululloh s; Teladan Utama Ketakwaan
\

Dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang- hamba kepada Robbnya J6, dan sebagai seorang Nabi

orang yang diberi ql-Kitab sibelum kamu dan (juga1 kepada sekaligus Rosul, Muhammad ffi merupakan teladan umat

kamu; bertakwalah kepadaAl/oh. (QS. an-Nisa' I+l tl't'1 dalam bertakwa sekaligus bagaimana takwa itu diterap-

Alloh iBg juga menjadikan ketakwaan sebagai misi kan dalam kehidupan sehari-harinya. Beliau tidak hanya

semua nabi dan rosul-Nya kepada kaum mereka. Di an- mengajak umat ini unruk bertakwa, namun beliau telah

taranya yang Alloh i$a firmankan tentang ajakan Nabi benar-benar menjadi teladan sejati dalam ketakwaan

Nuh 1W kepada umatnya: kepada Robb-nya.

Pernah suatu ketika tiga orang sahabat;ig datang
'b6<iuitr\ 

PJ6,ty@ qFif elfi,tK'b bertanya kepada istri-istri Nabi s tentang peribadahai

"#,:t @ raisx'65 @ A 3fr# ;O l'fi i" :ru ffi ;' [ 
"11f 

:'Jil'JT,.T 1l ::; ff :li
{ @'66i 6 tF J vtA et7 "" * : ::':i ::l:1': - 

"1111 
r :11":::0",':i'quh 

sava al<1 n

- puasa sepanjang masa tanpa putus." Sahabat yang lain

Kaum Nuh telah mendustakan para rosul. Ketika saudara

mereka (Nuh) berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak ' Baca juga Qs. asy:Syu'aro' [26]: rz3-126, L4L-L44, 16o-163, 176-

bertakwa? sesungguhnya aku adalah ,roring Rosul keper- , ilfrifl'i1ll-rll'U{t;,, rmron [3]: rou, QS. al-Hasyr [5e]: r8 dan

cayaan (yang diutus) kepadamu, maka benakwalah kamu lain-lainriya'

tdo, rr- s tohun x.-z': Dzulhilioh, o* f J.-#rffiff#|fl
ra.{



berkata: "Adapun saya, maka saya akan sholat malam se-

lama-lamanya." Yang lain berkata: 'lSungguh saya akan

menjauhi wanita, saya tidak akan menikah selama-

lamanyd ...," dst. Mendengar hal itu Nabi * keluar seraya

bersabdat

"Benarkah kalian telah berkata begini dan begiru? Demi

Alloh, sesungguhnya akulah yang paLling takut kepada Alloh

dan paling t;aqwa kepada-Nya di antara kalian. Akan rctapi,

aku berpuasa dan aku beibuka, aku sholat dan aku tidur dan

aku juga menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang [idak

menyukai sunnahku, ia tidak termasuk golonganku.'3 
.

Jika kita telah memahami perkara ini, maka hendaklah

setiap muslim dan mukmin senantiasa bertakwa dengan

menaati Robb-nya dan menjauhi segala perbuatan yang

menyebabkan kemurkaan-Nya dengan meneladani beliau

91. Hendaklah bertakwa kepada Alloh di segala teinpat
dan dalam segala kondisi: siang dan malam, pagi dan

petang, bertakwa dalam perkataan dan perbuatan,

bertakwa dalam keadaan sendirian dan di tengah kera-

maian, di rumah, jalan raya, pasar; masjid, ketika bekerja,

safar (dalam perjalanan) di darat, udara, dan lautan den-

gan meneladani Nabi ffi yang sebenar-benarnya.

Hendaknya setiap muslim bertakwa kepada Alloh ik
terhadap amanah dan tanggung jawab yang diberikan

kepada kita. Alloh iK berfirman:

K titi QtA d, gry\ \ !:6 J {t\" xtyy
(,?iiii:y4fu-q.6ii,[,Sn\i;<zitoui'&,

{@alw
Sesungguhnya Alloh menyuruh kamu untuk menyampaikan

amanat kepada yapg berhak menerimanya, dan (menyuruh

kamu) apabila menetapkan suatu hukum di antara manusia

supaya kamu menetapkannya deqgan adil. Sesungguhnya

Alloh memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya AIIoh Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(QS. an-Nisa'[al: S8)

Setiap muslim harus senantiasa menyadari bahwa

Alloh Ta'ala selalu melihat dan mengawasinya dalam

segala kondisi, tiada sesuatu dari dirinya yang tersem-

bunyi bagi-Nya. Firman Alloh:

a|*W*w*4*a* *{
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{ @.;:u'}t\'&frg,Yai G "f' Y
Dan jikg kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya

Dia Maha Mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersem-

bunyi. (QS. fhoha [zol: Z)

Dalam ayat lain Alloh ,i8 berfirman:

{ difi JSJ +iAi e li', 3w:t U'\ y
Tiada yang tersembunyi d.aripada.Nya sebesar dzarroh (seti-
pikdebu) pun'qpayang ada dilangit dan yang ada di bumi.

1QS. Saba' Ir4l: 3)

Dia ,€ juga berfirman:

{@;riAi&ru;€'ii{Fq"y
Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa

yang disembunyikan oleh hari. (QS. al-mukmin t+oL'rO;

Yang dimaksud "pandangah mata yang khianat" ialah

pandangan terlarang yang akan menimbulkan dosa si pe-

mandang. Misalnya, memandang wanira yang haram di-

pandang sebab tidak adanya huburlgan mahrom.

Sehingga Alloh da memerintahkan kepada kaurn muk-

minin dan mukminah pada ayat berikut ini dengan berfir-

man:

*iyt;; # b t_,yl <,:rirg Sy
*tA sJ @ 6,x5"q + 6t Lt1 &1,av3

z 4tz ll zP1.'.4 .zic o z n !o)

t it€+l/ Fo tfu;1t4,trt
Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah

mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluan-

nya.Yang demikian itu qdalah lebih suci bagi mereka. Sesung-

guhnya Alloh Maha Mengetahui apq yang mereka perbuat.

Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah

mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya.

(QS. an-Nur lz4l: 30-31)

Untuk Apa Kita Harus Bertakwa?
Takwa yang diperintahkan Alloh Cc d4n Rosul-Nya s

memiliki banyak fadhitqh (keutamaan). Dan untuk rneng-

gapai keutamaan tersebdt kita harus bertakwa, karena

ketakwaan merupakan bekal menggapai predikat kemu-

liaan yang paling tinggi di sisi Alloh ,€. Predikat kemuli-

s Hadits shohih. Diriwayatkan oteh Bukhori: 5o63, Mustim: :.4or,
Ahmad 3/24r,:59,:85, Nasa'i 6/6o, dan Baihaqi 7lV dari sahabat
Anas bin Matik4;.

4 tct\,
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aan tersebut tidak akan diperoleh oleh s'iapapun kecuali

dengan takr,ya. Alloh Ta'ala berfirman:

{ rfu1 ;'l'^4'K$'r'y \
Sesungguhnya oiang yang paling mulia di'antara kalian di

sisi Altoh ialah orang yang pating bertakwq. (QS. al-Hujurot

t+sl, rr;
Selain itu fadhilah takwa sangat banyak, di antaranya:

O Alloh JE memperuntukkan karnpung akhirat yang

fi penuh kebahagiaan bagi orang-orang yang bertSkwa:

elti c $L'aL. i:r u.ay4AQciirlf 
"ri; 

p

{@'4$-htfii6'{i
Negeri akhirat itu Kami jadikan untuk orang-orang yang

tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di

(muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalhh bagi

orang-orangyang bertakwa. (QS. al-Qoshosh [z8l: 8l)

4;'+;i3i'rir."?ti # F, 45 ",3 y

6;v6.it9'#*tq'uc;J3&
W;'iti\3" iti -t -L,hJ ittr,

{@ '4u
Katakanlah: "lnginkah aku kabarkan kepada kamu apayang

lebih baik dari yang demikian itu?" llntuk orang-orang yang

bertakwa (kepada Alloh), pada sisi Robb mereka ada surga

yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di

dalamnya. Dan (mereka dikaruniai) istri-is;tri yang disucikan

serta keiidhoan Alloh. Dan Alloh Maha Melihat akan hamba-

hamba-Nya. (QS. Ali lmron [3]: 15)

4 Orang yang bertakwa akan dimudahkan urusannya'E
{* oleh Alloh $c.

{ @ ffi-'Ab:fr' t-t-6i,#.Ji Y

Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Alloh, niscaya Alloh

akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannyc. (QS.

ath-Tholaq t6rl: 4)

*^u Akan diberi jalan keluar oleh Alloh de dan rezeki dari

J t..p"t yang tidak terduga sebelumnya.

i 1 AW@ Q} :i:.f46i ;fr ,;', y
{ ,;4

...Barangsiapa bertakwa kepada Alloh niscaya Dia akan men-

jadikan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari

arah yang tiada disangka-sangkanya... (QS. ath-Tholaq [65]:

2-3)

* Akan diampuni dosa-dosanya dan diberi ganjaran
g& y^ng besar di sisi Alloh $e. Alloh de berfirman:

{ @ 6 :l' "63 "FW';:;"$:;fr ,{.;.'y
Dan bdrangsiapa yang bertakwa kepada Alloh, niscaya Dia

akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat

gandakan nahallbaginyd. (QS, ath-Tholaq t6ll: 5)

* oiang yang bertakwa akan diberi al-Furqon, yakni
p pembeda-dalam dirinya sehingga ia mampu membe-

dakan antara yang hak dan yang batil, yang halal dan

yang haram dan seterusnya. Alloh ,€ berfirman:

ffi "rd J15-A\W oy.rj.:,t'. 6Ji VrV y

erii ;, ffi {J,i:t$q ?+ "#z:
' t-,Ar

{@ Jii
Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Alloh,

Kami akan membertkan kepadamu al-Furqon, dan Kami akan

jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengam-

puni (dosa-dosa)mu. Dan Alloh mempunyai karunia yang

besar (QS. al-Anfal [8]: 29)

6 Alloh $c senantiasa bersama orang-orang bertakwa,

W membela dan menolong mereka. Alloh ik berfirman:

{ @'u#$i'{ 6\'J \ALV /,;ri \}*$ y
... Dan bertakwalah kepada Alloh, dan ketahuilah bahwa

AIIoh itu bersama orang'orang yang bertakwa. (QS. al-

Baqoroh [2]: 194)

Makna kebersamaan ini telah dijabarkan oleh Nabi S
dalam wasiat beliau kepada Abdulloh bin Abbas q4-:

"Peliharalah Alloh! niscaya Alloh akan memeliharamu. Peli-

haratah A|toh! niscaya engkau akan mendapati-Nya di hada-

panmu.$enalilah Altoh dalam kesenangan, niscaya Dia akan

mengenalmu dalarn kesulitan.Jika kamu memohon maka

mohonlah kepada-.Nya. Dan jika kamu me- minta pertolon-

gan, mintalah pertolongan kepada Altoh."+

d
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Orang yang bertakwa akan mendapatkan cinta Alloh

/ .,$6. nlloh :46 berfirman:

{@6aiu^rir,}
Sesungguhnya Alloh menyukai atau mencintai orang-orang

yang bertakwa. (QS. at-Taubah ISI: a)

Bagaimana Seharusnya Kita Bertakwa?
Ketahuilah, ketakwaan yang diperintahkan Aflph itu

sesuai dengan fungsi, tugas dan amanah masing-masing

hamba yang berada di pundaknya. Seorang penguasa

bertakwa kepada Alloh dalam memimpin rakyatnya. Se-

orang suami bertakwa kepada Alloh dalam menjalankan

amanah dan tanggung jawabnya sebaga,i kepala rumah

tangga. Se- orang istri bertakwa dalam menjaga amanah

sebagai ibu rumah tangga --menjaga harta'suami,
memelihara rahasia dan hal-hal pribadinya, serta men-

didik anak-anaknya. Sebagai seorang pemimpin lembaga

pendidikan bertakwa kepada Alloh dalam menjalankan

amanah mengelola pendidikan yang diembannya untuk
melahirkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada

Alloh d6, dan seterusnya. Nabi ffi bersabda:

"setiap orang di sntara kqlian adalah pemimpin. Dan setiap

orang bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang

penguasa qdatah pemimpin dan bertanggung jawab atas

yang dipimpinnya, se- orang suami pemimpin terhadap kelu-

arganya dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya, se-

orang istri pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung

jawab atas yang dipimpinnya, dan searang pembantu

pemimpin terhadap harta tuannya dan bertanggung jawab

atas yang di-pimpinnya.'5

Mewujudkan Ketakwaan
Dalam upaya mewujudkan ketakwaan dalam sebuah

rumah tangga, seseorang hendaknya melakukan beber-

apa faktor yang menjadi sebab munculnya ketakwaan

pada anggota keluarga. Bila dalam keluarga ada suami se-

bagai kepala keluarga, maka ia berkewajiban mengusa-

hakan perkara berikut ini:

*? tfr*,",.."t"t^,L *{
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r;ulb \?; c-q#Sba I C*t:'r|tsti

n Menanamkan muroqobarul/oh (keyakinan bahwa sega -

4 la gerak-gerik seseorang dalam pengawasan Alloh €)
kepada setiap anggota keluarga. Alloh ,€ berfirman:

{ @it 4}i;'i$u;e$5Y
;

'Tiada suatu uc)apan pun yang diucapkannya melainkan ada

di dekgtnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (QS. Qof

lsol' ta;

Dan Nabi i[|S bersabda:

"Engkau menyembah Alloh seskan-akan engkau melihatnya,

jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya Dia meli-

hat-Mu.'re

r* Mempelajari dan mengajarkan ilmu yang berrpanfaat

*- kepada seluruh anggota keluarga, terutama ilmu ten-

tang nama dan sifat-sifat Alloh Yang Maha Melihat dan

Maha Mendengar akan segala perbuatan hamba-hamba-

Nya. Alloh Tahla berfirman:

ia^i5L_W(eGbA(&61 F
, tF'1- I 4({ KY jri}

Sesungguhnyla yang takut kepada Alloh di antara hamba-

hamba-Nya hanyalah ulama. Sesungguhnya AIIoh Maha

Perkasa tagi Maha Pengampun (QS. Fathir [i5]: 28)

Yang dimaksud "ulamq" dalam ayat ini ialah orang-

orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Alloh.

".e 
Memperb anyak dzikrul mcur (mengingat mati) dalam

E
*p keluarga, karena dengan mengingatnya seseorang

akan selalu memelihara diri dari perbuatan yang meny-

impang dari Ketakwaan. Nabi g bersabda:

"Perbanyaklah men gingat pelenyap berbagai kelezatan, yaitu
kematian.'r

ng 
Menganjurkan agar memperbanyak do'a memohon

/"@ ketakwaan diri, sebagaimana yang telah diajarkan

Nabi gg, di antaranya:

: .&efsa*rH rB:l€. Fletr**nianl54,,,,

5

6

7

Hadits shohih. Diriwayatkan oleh lmam Tirmidzi no. z7o6 dan
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Hari benganri hari, pekan berganui pekan, bulan berganti bulan, dan sebentar
lagi kira akan memasuki perganEian Eahun. Akhir tahun dan hari perlama uahun

baru merupakan momen yang amab berharga bagi sebagian umaL manusia. Se-
hingga mereka menyambuEnya dengan berbagai macam pesba.

i negeri kita ini, saat malam hari pergantian tahun

baru, para muda-mudi biasanya menggelar berba-

gai pesta. Ada di antara mereka yang begadang

malam menunggu jam oo tiba. Apabila telah tiba,

mereka serempak meniup terompet, pesta kembang api

pun dimulai, pawai sepeda motor pun di-start dan mulai

memenuhi jalan-jalan dengan membuka gas sepenuhnya

disertai yel-yel yang memekakkan telinga, Pada pagi hari-

nya mereka menghadiri panggung-panggung hiburan,

konser-konser musik yang digelar di berbagai tempat; di

alun-alun kota, THR, maupun di tempat-tempat rekreasi

dan lain-lainnya.

Campur baur antara muda-mudi, bergandengan de-

ngan pasangan sejenis atau bahkan dengan lawan jenis,

gelak tawa din canda, isapan rokok bak asap dari cero-

bong pabrik, kopi dan ceter (bhs. Jawa-red.) menjadi

teman akrab yang senantiasa menyertai mereka.

Televisi, turut pula memeriahkan suasana malam dan

hari tersebut dengan menggelar berbagai acara yang me-

narik ala merek4 demikian juga radio tak mau absen dari

ikut serta memeriahkannya.

Para pemilik pusat perbelanjaan, pasar-pasar swalayan,

super market sampai mini-mini market juga tak mau ke-

tinggalan. Mereka berlombalomba mengobral barang da-

gangan dengan memberikan diskon besar-besaran dalam

rangka natal dan tahun baru. Tidak segan-segan mereka

memasang beragam promosi yang juga dalam -rangka

menyambut natal dan tahun baru.

Begitu meriah acara-acara yang digelar oleh mereka

untuk menyambut kedatangan tahun baru tersebut, se-

hingga membuat kebanyakan orang terbuai, tak sadar

ikut, hanyut terbawa arus dan tidak melihat kepada ber-

bagai macam dilema keagamaan, sosial dan,kemasyara-

katan yang timbul karenanya.

Fenomena seperti ini merupakan realita kehidupan

yang.senantiasa berulang setiap tahunnya. Bahkan, ilari

tahun ke tahun makin bertambah semarak dan.makin

tak terkendalikan arusnyd. Dan untuk tahun ini -wallohu ",
a'lam- apa yang akan terjadi dan mewarnai awal kehi-

dupan di tahun baru.di negeri kita ini.

Sebagai seorang muslim yang memiliki kecemburuan

besar terhadap agamanya tentu tidak setuju dengan itu
semua, dan rentu tidak setuju bila hal itu sampai terjadi

di tengah keluarga kita. Sehingga, perlu ditanamkan sikap

r Sesuatu unttrk metumuri rokok sebelum di bakar.

d itl-llluuruddah
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yang tepat lagi sesuai dengan syari'at agar keluarga kita

tidak larut dalam biasnya kehidupan akhir zaman yang

penuh dengan fitnah ini.

PERGANTIAN TAHUN MERUPAKAN TANDA
KEKUASMN ALLOH Ss

Bergulirnya masa dan roda kehidupan yang tertata

dengan apik ini merupakan tanda kekuasaan Sang Pen-

cipta J8, Pencipta kehidupan dan kematian, Pengatur'
jagat raya dan seluruh isinya. la merupakan tanda-tanda

kebesaran dan kekuasaan-Nya yang tiada tara, yang M-
nya dapat dipahami oleh orang-orang yang berakal, yang

sudi memikirkan tanda-tanda kekuasaan-Nya. Alloh ,98

berfirman:

)\1G,fi1 4igr "6*ti r, g31 eL J.6Ly
(i3'r( riui6rri.r.5i @ #'Y' 4:$7t{
y {15 i;iti o. gi 

AY c5 r96j &, # &j
{ @ t6tiri;t$ 63:1 i$i:K 6r

Sesungguhnya dalam pencipttaan langit dan bumi, dan silih

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi

orang-orang yang berakal. (Yaitu) orang-orang yang meng-

ingat AIIoh sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan

berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan la-

ngft dan bumi (seraya berkata):'Ya Robb kami, tiadalah Eng-

kau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka

peliharalah kami dari siksa neraka". (QS, Ali lmron [3]: l9o-

r91)

HARUSKAH TAHUN BARU DIRAYAKAN?
Bila kita tahu bahwa bergantinya masa demi masa,

tahun demi tahun merupakan tanda kekuasaan Alloh,sg,

haruskah tanda kekuasaan-Nya dirayakan dengan berba-

gai pesta?

Perayaan tahun baru di beberapa negara terkait erat

derigan ritual keagamaan atau kepercayaan mereka ter-

hadap para dewa. Di Brazil misalnya, pada tengah malam

setiap tanggal t Januari manusia berbondong-bondong

menuju pantai dengan pakaian putih untuk menaburkan

bunga di laut, mengubur mangga, pepaya, dan semangka

di pasir sebagai penghormatan terhadap dewa Lamanja,

dewa laut yang terkenal dalam legenda Negarq si Toloy

Bocah Sakti Ronaldo.

Orang Romawi kuno, mereka saling memberikan hadi-

ah potongan dahan pohon suci untuk merayakan pergan-

tian tahun. Belakangan, mereka saling memberikan ka-

lul llhrrrr;rthlirir *{

cang atau koin lapis emas dengan gambarJanus, si dewa

pintu dan semua permulaan. Di New England, Amerika,

orang-orang koloni menembakkan senapan ke udara dan

berteriak-teriak, sementara yang lain mengikuti pera-

yaan di gereja atau pesta di tempat terbuka'. .

' Dan bagi orang Kristen yang mayoritas menghuni be-

lahan benua Eropa, tahun baru Masehi dikaitkan dengan

kelahiran Yesus Kristus atau lsa al-Masih-menurut me-

reka sehin'gga agama Kristen sering disebut sebagai aga-

ma Masehi. Masa sebelum Yesus lahir pun disebut tahun

Sebelum Masehi (SM) dan iesudah Yesus lahir disebut

tahun Masehi.

Jika seoiang muslim telah memahami hal ini, maka

tentu ia akan meinahami bahwa bagi kaum Nasrani dan

kaum kafir lainnya merayakan tahun baru merupakan

peribadahan. Sehingga bila ada seorang muslim yang

latah ikui-ikutan merayakan tahun baru boleh dibilalg
karena kebodohannya terhadap agamanya. Bagaimana

tidak, sebab ia telah menyerupakan dirinya dengan orang-

orang kafir yang menentang Alloh ds dan Rosul-Nya. Se-

dangkan seorang yang 6,eyiman, sebagaimana yang Alloh

ra'ala sebutkan, di antara sifatnya ialah:

{@ 3}iaul*t<'ii5y
Dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zuur. (QS. al-

Furqon l25lt 72)

Sekelompok ulam4 seperti lbnu Sirin, Mujahid dan ar-

Robi' bin Anas menafsirkan kata "az-Tuur" dalam ayat di

atas dengan hari-hari besar orang kafir.

Dalam hadits yang shohih dari Anas bin Malik gb dia

berkata: Saat Rosululloh ffi datang ke Madinah penduduk

Madinah memiliki dua hari besar untuk bermain-main.

Lalu beliau bertanya, "Dua hari untuk apa ini?" Mereka

menjawab, "Dua hari di mana kami sering bermain-main

di masa Jahiliyyah." Lantas beliau bersabda, "sesungguh-

nya Alloh telah menggantikan bagi kalian dua hari yang lebih

baik dari keduanya, (yaitu) ldul Adh.ha dan ldul Fithri." (HR.

Abu Dawud: tl34)

Demikian pula terdapat hadits yang shohih dari Tsabit

bin adh-Dhohak *{9, bahwasanya dia berkata, "Seorang

laki-laki telah bernadzar pada.masa Rosululloh ffi untuk
menyembelih unta sebagai qurban di Buwanah. Lalu dia

mendatangi Rosululloh g sembari berkata, "sesungguh-

nya aku telah bernadzar untuk menyembelih unta seba-

gai qurban di Buwanah. lalu Nabi iis bertanya, "Apakah di

sana terdapat salah iatu dari berhala-berhala jahililtyah yang

disembah?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi,
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"Apakah di sana terdapat (perayaan) salah satu dari hari-

hari besar mereka?" Di'a menjawab, "Tidak" Rosululloh g
bersabda, 'Tepatilah nadzarmu karena tidak perlu menepati

nadzar di dalam berbuat maksiat kepada Alloh dan di dalam

halyang tidak dirniliki manusia." (HR. Abu Dawud: 3313)

Umar bin al-Khoththob 4{9 berkata, "Janganlah kalian

mengunjungi kaum musyrikin di gereja-gereja (rumah-

rumah ibadah) mereka pada hari besar mereka, karena

sesungguhnya kemurkaan Alloh akan turun atas mereka."

(Atsar riwayat al-Baihaqi dalam Sunanul Kubro:91234)

Dia berkata lagi, "Hindarilah musuh-musuh flloh pada

momentum hari-hari besar mereka." (Atsar riwayat al'

Baihaqi.dalam Sunanul Kubro: 91234)

Dan dari Abdullah bin Amr bin al-Ash rt9.:, dia berkata,

"Barangsiapa yang berdiam di negeri-negeri orang asing,

lalu membuat tahun baru dan festival seperti mereka ser-

ta menyerupai mereka hingga dia mati dalam kondisi

demikian, maka kelak dia akan dikumpulkan'pada hari

kiamat bersama mereka." (Atsar riwayat al-Baihaqi dalam

Sunannya: 9/234)

I NGKARI KEM UNGKAMN NYA!!

Kemungkaran merupakan sebuah jalan menuju pe-

taka. Alloh tc'ala berfirman:

q6(,sg u,K*;tv j$ ai6lt-Y y
{ @6;i;fu,}v"$i;a&^.r-

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh

perbuatan cangan manusia, supaya Atloh, merasakan kepada

mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar

mereka kembali (ke jalan yang benar).(QS. ar-Rum [fol: +t;

Kemungkaran amat berpengaruh terhadap gejala alam

yang timbul di muka bumi ini. Alloh ta'ala mengabarkan

bahwa ketika orang-orang kafir mengklaim bahwa Alloh

iiE memiliki anak, maka hampir saja langit dan bumi itu
terbelah dan gunung-gunung hampir runtuh dibuatnya.

Alloh tk berfirman:

Jt;,E li 3:oJ;i 5; (7, 2,,EJ\\',U3 y

{@\TJE
Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi

terbelah, dan gunung-gunung runtuh. (QS. Maryam hgl: 90)

Melihat dan menilik begitu bahayanya akibat dari ke-

mungkaran bagi kehidupan rumah tangga, masyarakat,

bangsa dan negara; maka seorang muslim di hari-hari

seperti ini harus berusaha sekuat tenaga mencegah dan

mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada

batas kemampuannya, walau hanya dengan hati.

Rosululloh ff bersabda:

^:) 
)

Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran

maka hendaknya mengubahnya dengan tangannya, bila tidak

mampu maka dengan lisannya, bila tidak mampu maka de-

ngan hatinya. Dan (pengingkaran dengan hati itu) ialah se-

le.mah-lemah iman. (HR. Muslim: t86)

BENTENGI AQIDAH KELUARGA KITA

Kemungkaran-kemungkaran yang terjadi tersebut

merupakan fitnah (ujian) yang besar bagi seorang mus-

lirp, keluarga masyarakat dan negara secara umum yang

dapat membawa petaka di dunia dan akhirat, Maka, su-

dah selayaknya ketika terjadi fitnah seperti ini seorang

muslim menjauh darinya dan tidak ikut larut di dalamnya

serta berusaha membentengi .keluarganya dari terjeru-

mus di dalamnya bila ia tidak kuasa mencegah apalagi

untuk meniadakannya.

Alloh Ta' al a berfi rman :

Jsit1i355uK$r#e;iri,tfr ,r:i;ji(u.y
u,:if 'br;x-J3(+LttK+wrr:6+i5

{@ 6:7i-Ysfi$6
Hai orang-orang'yang beriman, peliharalah dirimu dan kelu-

argamu dari api nerakayang bahan bakarnya adalah manu-

sia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,

keras, dan tidakmendurh.akai Alloh terhadap apayang diper-

intahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa

yang diperintahkan. (QS. at-Tahrim [66]: 6)

Memelihara diri dan keluarga maksudnya ialah men-

jaga diri dari kemaksiatan menuju ketaatan ki:pada Alloh

sehingga terhindar dari neraka-Nya. Namun, dengan

apakah ia seharusnya membentengi diri dan keluarga-

nya? Tentunya dengan sebuah benteng yang mampu

membendung fitnah ini, yaitu ilmu tdntang Alloh dan

Rosul-Nya,luga tentaiig agama lslam berdasarkan hujah-

hujah yang terang dan pemahaman yang selamat.

Hanya dengan ilmu-ilmu tersebut seseorang akan

mampu membentengi diri dan keluarganya dari segala

macam fitnah.Dengan ilmu tentang Alloh maka ia akan

mengagungkan Alloh dengan sebenar-benar pengagung-

1;
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an, ia akan memiliki rasa takut yang akan membawanya

kepada kecintaan, ketundukan, kepatuhan dan pengagu-

ngan terhadap rububiyah-Nya uluhiyah-Nya, nama-na-

ma-Nya, hukum-hukum syari'at-Nya, dan qodho serta

qodar-Nya. Dengan ilmu tentang Rosul-Nya maka akan

membuahkan ketaatan kepadanya secara proporsional,

mengikuti sunnah dan selur:uh ajarannya. Sedangkan de-

ngan ilmu tentang lslam maka ia akan memahami sya-

ri'at lslam secara benar. Sehingga dengan semua ini, ia
akan selamat dari fitnah dunia dan fitnah agama (syirik,

bid'ah dan kemaksiatan).

YANG HARUS KITA TAKUKAN
Setiap detik maupun detak kehidupan merupakan

momen yang amat berarti yang tak akan dilupakan oleh

setiap insan yang beriman. Setiap peristiwa yang terjadi

dalam kehidupan fana ini pun akan senantiasa menjadi

pengi.ngat kebesaran dan keagungan-Nya dan akan me-

nambah rasa takut, cinta dan berharap akan ridho-Nya, .

yang mana semua ini akan terefleksikan dalam amalan

nyata secara lahir dan batin. Tinggal, apa yang bisa laku-

kan untuk semua itu?

1 lsi hari-hari kita dengan sesuatu yang
I bermanfaat.

Makin bertambah usia seorang muslim makin ia akan

sadar betapa pentingnya memanfaatkan waktu dengan

mengerjakan sesuatu yang bermanfaat di dunia dan di

akhirat serta menjauhkan dirinya dari perkara yang sia-

sia dan memadhorotkan dirinya. Perhatikanlah, bagai-

mana Alloh * menyifati orang-orang mukmin yang

beruntung dengan firman-Nya:

"Umur-umur umatku adalah antara 60 hingga.To tahun."

(HR. Tirmidzi: 3473)

Bila kita senantiasa mengingat hal ini maka kita pun

akan makin bersemangat dalam mencari bekal unfuk
mendapatkan kebahagiaan ukhrowi yang kekal abadi.

aD Berbanggalah dengan !<eislaman yang kita
J miliki.

Rosululloh g bersabda:

..;b'ir; 4;:i\ . ,rrrA -4bJ \iii
"Petunjuk kita menyelisihi petunjuk ahli syirik dan berhala."

(HR. al-Baihaqi dalam Ma'rifatAtsar dan Sunan: 3139)

Rosululloh g juga bersabda:

e'#firya
"Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk

dari golongan mereka." (HR. Abu Dawud: 3512, Tirmidzi:

2619, dan yang lainnya)

Dari dua hadits di atas kita tahu bahwa agama kita
berbeda dengan agama lain, sehingga kita di larang latah,

menyerupakan diri, terlebih mengikuti cara beragamanya

kaum kafir. Maka sebagai seorang muslim hendaknya

meninggalkan perayaan tahun baru sekaligus penang-

galan ala kafir ini, sebaliknya berusaha menghidupkan

penanggalan lslami dalam rangka meninggikan syi'ar dan

izzah lslam serta kaum muslimin.

Alloh ta' al a berfi rman :

{@ yJtlii,r; n6t ;i 
"*t 

&,;; y

B ar an gsi ap a m en gagun gkan sy i' ar- sy i' ar Al I o h m aka sesung-

guhnya ia merupakan takwanya hari. (QS. al-Hajj [22]: 32) *

'rE iiy,, f:r tji @ ih$'$:;y
{@ 6};Aia;'iittt'

Sesungguhnya beruntun gl ah orang-oran g yan g beriman, (yai-

tu) orang-orang'yang khusyu' dalam sholatnya, dan orang-

orangyang menjauhkan diri dari (perbuatan dan pleTlaotoon,

yang tiada berguna. (QS. al-Mukminun [z3l: 1- 3)

.r lngat masa penangguhan hidup kita di
Z dunia.

Ketika seorang muslim memasuki tahun baru, ia akan

ingat bahwa berarti ia makin mendekati akhir masa

penangguhan hidup di dunia ini. Rosululloh g bersabda:

nl llhuritdrhh id
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triku
yang kucinta, 'e&#*M
?emoga engkau
oerbahagia...

ku tidak tahu dari mana harus memulai
' menuliskan beberapa rumpun kalimat bu-

. atmu, wahai istriku. Aku juga tidak tahu

apakah kepolosanku dan ketulusanku ini

akan mendapat sambutanmu. Tapi aku tiada pedulikan

itu. Yang pasti, aku hanya ingin engkau tahu bahwa aku

adalah suamimu.

Aku tahu bahwa sebagai suami ternyata aku sangat

membutuhkanmu, aku katakan ini sejujurnya. Lalu apa-

kah engkau juga sangat membutuhkan aku, suamimu,

wahai istriku? Maafkan aku atas pertanyaan ini. Bukan

aku meragukan cintamu padaku, aku hanya ingin meya-

kinkan diriku. Sebab, kebanyakan istri kerabat maupdn

sahabat-sahabatku pun sangat besar rasa butuhnya terha-

dap suami mereka. oleh sebab itulah aku mencarimu un-

tuk kujadikan istri, sebab engkau adalah seorang wanita
yang sholihah, lembut, sopan santun, mulia, bertakwa,

suci, menjaga diri dan penuh kasih sayang.

lstriku, aku tidak segan-segan berterus terang kepada-

mu, meski hanya dalam bentuk goresan tinta kita ini di

atas lembaran kertas yang juga milik kita bahwa aku sa-

ngat membutuhkanmu. Dan aku tidak menginginkan dari

itu semua selain agar tumbuh rasa dalam dada kita ber-

dua akan pentingnya saling menjaga hubungan baik di

antara kita. Dan bahwa hubungan yang baik itu jauh le-

bih mulia daripada kita berlomba-lomba dengan maksud

agar diketahui siapa di antara kita berdua yang lebih ung-

gul. Aku berharap engkau pun telah memahaminya.

lstriku, jujur aku katakan bahwa keberadaanmu seba-

gai istri bagiku kurasakan sangat penting bagi diriku,

akalku, hati serta jiwdku. Bahkan sangat penting bagi ke-

hidupanku juga setelah kematianku. Maka kutuliskan
.suratku ini untukmu, semoga engkau benar-benar me-

ngerti betapa tingginya kedudukanmu sebagai seorang

istri, betapa beratnya wasiat agama kita yang telah dibe-

bankan kepadaku setelah aku menikahimu, dan betapa

berartinya dirimu bagiku, suamimu.

lstriku, jujur kukatakan, bagiku engkau laksana per-

mata yang sangat berharga yang tadinya aku tak tahu di-

mana engkau berada dan ke mana aku harus mencari.

Sungguh dunia ini penuh dengan perhiasan, sampai aku

tidak kuasa memilih perhiasan mana yang harus kuambil

untuk kumiliki, sampai akhirnya Alloh * memberikan

petunjuk kepadaku, suamimu ini, yang telah payah dan

lelah mencarimu sampai akhirnya aku menemukanmu

dan menjadikanmu sebagai istri. Aku memuji Alloh *
dengan sebanyak-banyak pujian bagi-Nya ik. Aku tidak
mengada-ada untuk sekedar membesarkan hatimu, na-

mun begitulah Rosululloh ffi telah menyatakannya.

"Dunia ini tiada lain hanyalah perhiasan, dan tak ada satu

pun dari perhiasan dunia ini yang lebih utama daripada se-

orang istri yang sholihah.'a

Semoga engkau mengerti lni.
lstriku, jujur kukatakan, bagiku engkau adalah sumber

kebahagiaan dan pendoritaanku. Engkau adalah penghias

rumah tempat tinggalku dan kendaraan mewahku, dan

engkau adalah sebaik-baik tetanggaku. Aku memuji Alloh

J& dengan sebanyak-banyak pujian bagi-Nya tJs. Aku tidak

' HR. lbnu Majah no. 1845, dishohihkan oleh at-Atbani datam Shohth
lbnu Majah no. r5o4.

b',pft?*i r+jl\ t, b
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3euelah aku menikahimu. Aku diwa-mengada-ada untuk mendapat tempat di hatimu namun

begitulah Rosululloh g telah mengabarkannya.

'Ada empat hal yang termasuk kebahagiaan; istri sholihah,

rumah yang lapang nan luas, tetanggayang sholih dan ken-

daraan yang nyaman. Dan sda empat hal yang termashkke-

sengsaraan; rctungga yang jelek (akhlaknya), istri yang jelek

(akhlaknya), rumah yang sempit dan kendaraan yang tak

nyaman.'a

lstriku, tahukah kau bahwa aku bisa berbahagia bersa-

mamu dan bisa sengsara lagi menderita olehmu? Bukan

aku tidak percaya kepadamu bahwa engkau akan mem-

bahagiakanku, tentunya engkau bisa memilih. Sebab, aku

sudah tahu engkau adalah seorang wanita yang memiliki

kecerdasan, apakah engkau akan menjadi sumber keba-

hagiaanku atau menjadi sumber penderitaanku? Aku me-

muji Alloh ,98 dengan sebanyak-banyak pujian bagi-Nya

ds, aku berbahagia bersamamu di atas keberkahan hidup

bersamamu yang telah dianugerahkan kepadaku, tentu-

nya juga kepadamu. Aku merasa bahagia meski menurut

orang lain aku sengsara, aku tidak menyesali banyaknya

penderitaan, namun aku sangat berharap keberkahannya.

Semoga engkau mengerti ini.

lstriku, jujur kukatakan bahwa tiada sebuah rumah

pun yang akan kupandang indah dan kurasa nyaman

meski seluas apapun rumah itu bila aku tinggal di dalam-

nya tanpamu. Aku memuji Alloh J& dengan sebanyak-ba-

nyak pujian bagi-Nya $c, sungguh aku bangga padamu,

istriku, karena ltini aku rasakan rumahku begitu teduh,

tentram, dan nyaman bagiku setelah engkau yang menja-

di pendampingku sejak pernikahan dulu. Semoga engkau

mengerti ini.

lstriku, jujur kukatakan, tiada kendaraan mewah yang

nyaman aku kendarai meski apapun jenisnya dan berapa

rupiah pun harganya jika engkau tidak bersamaku di atas

kendaraan itu. Aku memuji Alloh ,jB dengan sebanyak-ba-

nyak pujian bagi-Nya ds, sebab aku merasa tiada tetangga

yang berdampingan denganku saat ini, baik di rumahku

maupun di kendaraanku yang kurasakan kesholihannya

selain dirimu. Semoga engkau mengerti ini.

lstriku, sejujurnya kukatakan, bagiku engkau adalah

ukuran kebaikanku di duniaku. Semoga engkau tahu dan

memahami ini. Betapa berat amanah yang telah dipikul-

kan di atas

siati ,untS,l;{$ptagimu bahkan aku diingatkan sekali

lagi, dan bdtikdtiiy-a dan berikutnya, demi kebaikanmu.

Aku mengetahdi hal ini bukan sekedar mengikuti pera-

saanku, juga bukan berdasarkan buaian mimpiku, bukan

pula dari lamunan dan khayalanku. Namun aku mengerti

dan paham lalu seyakin-yakinnya aku yakini dari sabda

seorang manusia yang tidak didustakan kabarnya dan

tidak dimaksiati perintahnya g. Tahukah dirimu bahwa

beliau'telah menjadikan bagaimana caraku memper-

gaulimu dalam kebersamaan ini sebagai tanda baik bu-

ruknya akhlakku? Beliad pernah bersabda:

&\;n?:VI:Vsfi* p,'tt rQ *+lr Jfr

"Kaum mukminin yang paling sempurna imannya ialah yang

paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara

kalian ialah yang paling baik alchlaknya terhadap istrinya"'t

Oleh karenanya, istriku, aku tidak ingin menjadi seo-

rang yang berakhlak buruk sebab tidak bisa berbuat baik

kepadamu, dan aku berharap engkau membantuku agar

aku bisa memperbaiki akhlakku, (yaitu) dengan memu-

dahkan caraku agar bisa berbuat baik kepadamu. Semoga

engkau mengerti ini.

lstriku bila engkau mendapati kebaikanku, sesungguh-

nya aku tidak berharap perhatianmu, aku juga tidak ber-

harap pujianmu. Namun, aku hanya ingin semoga Alloh

,)E menjadikanmu istri yang sholihah yang berbuat baik

kepadaku: Dan, bila engkau mendapatiku tidak berbuat

baik kepadamu, semoga kesholihanmu bisa membuka

pintu maafmu bagiku, dan semoga Alloh tk Yang di atas

sana memaafkan kekhilafan ku.

lstriku, sebenarnya masih banyak yang ingin aku go-

reskan dalam lembaran ini. Namun, aku cukupkan de-

ngan mengatakan di ujung suratku ini, bahwa pada

akhirnya engkau adalah pelabuhan bahteraku yang aku

akan merasa tenang setelah tadinya jiwaku diliputi kece-

masan dan ketakutan akan dalam dan dahsyatnya gelom-

bang samudra kehidupan saat masih sendiri sebelum

kehadiran seorang istri, dan bagiku ialah dirimu. Aku me-

muji Alloh ,JB dengan sebanyak-banyak pujian kepada-Nya

.l&, dan semoga Dia memberkahi hari-hari kita berdua,

dalam suka maupun duka,

Dari yang mencintaimu karena Alloh dan untuk Alloh

ik, aku, suamimu. *

' HR. lbnu Hiban no: rz3z dishohihkan oleh al-Atbani dalam ash-
shohihah !5o9: HR. Tirmidzi no. ro8u, dishohihkan oteh at-Albani datam ash-Shohl-
hah no. u84.
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an dan Syar'i

ffitft*il** Pndn

W,nhknffiffiden

lh am dul ill ahi robbil' al amin, sholawat

dan salam teruntuk Nabiyulloh

Muhammad, istri-istri, keluarga

dan para sahabat beliau serta peng-

ikut mereka dalam kebajikan hingga

datangnya Hari Pembalasan, ammc

ba'du:

Selain menerangkan perihal rambut kepala

dan tata cara meriasnya secara syar'i, lslam juga

telah menjelaskan tata cara syar'i merawat bulu

di wajah, badan dan selainnya. Flal ini tidak lain

karena lslam sangat memperhatikan kehidupan

pribadi kaum muslimin secara khusus dan juga

kehidupan bermasyarakat mereka secara umum

untuk menuju kebahagiaan yang hakiki di dunia dan

akhirat.

Berikut ini kami bawakan pembahasan sederhana me-

ngenai Eata cara syar'i merawat bulu yang tumbuh di

wajah dan badan, serta hal lain yang berkenaan dengan-

nya. Semoga bermanfaat dan berbarokah.

t" golehkah wanita memotong bulu alisnya?
Menghilangkan bulu alis dengan cara mencabutnya

tidaklah diperkenankan karena hal ini termasuk meng-

ubah ciptaan Alloh itiii.'Pelaku perbuatan ini termasuk

orang yang dilaknat oleh Rosululloh ffi. Dari nbdulloh'bin

Mas'ud 45 beliau berkata:

Bahwa Nabi S melaknat kaum wanita

yang mentato atau minta ditato, dan menca-

but bulu alisnya, mencari kecantiksn dengan

mengubah ciptaan Alloh. (HR. Bukhori: s4tl,tir-
midzi 2706, dan lafadz ini terdapat dalam riwa-

yat lmam Tirmidzi)

Demikian juga menghilangkannya dengan cara

inemotong, memendekkan atau menipiskannya, menu-

rut pendapat yang paling hati-hati di antara dua penda-

pat para ahli ilmu dalam masalah ini hal tersebut tidaklah

diperbolehkan, sebab ia pun termasuk perbuatan

mengubah ciptaan Alloh Sx dan masuk ke dalam

keumuman larangan dalam hadits di atas.

Zhohir hadits di atas menunjukkan bahwa

perbuatan ini termasuk salah satu perbuatan

dosa besar.

z" Menghilangkan b,ulu yang turnbuh dl waiah
Adapun menghilangkan bulu yang bi4sanya tidak tum-

buh pada wajah seorang wanita maka tidaklah mengapa,

seperti kumis atau bulu di daerah pipi. Karena jika dibiar-

kan akan memperjelek pemandangan wajahnya dan juga

merupakan suatu cacat. Sedangkan melakukan suatu per-

buatan untuk merfghilangkan cacat tidaklah terlarang,

dengan dalil bahwa Rosululloh g membolehkan seorang,

sahabat yang terpotong hidungnya untuk menyambung-

nya kembali dengan hidung buatan yang terbuat dari

emas, sebagaimana diterangkan dalam suatu riwayat:

*M
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'lrt
i+t 
. ffiari Abdurrohman bin Thorofah, sesungguhnya kakeknya, Ar-

, ,,"{ fajah bin As'ad, terpotong hidungnya pada hari (terjadinya), .l tulurt urrt ^> uu, Ler yvLvrrg ttrsurtgtrtu yusu ttut t lLcrJusrtyu/

Jb t 
*Perang 

Kulab,lalu ia menyambungnya dengan hidung buatan

ES 
**yorg terbuat dari perak sehingga mengeluarkan bau busuk.

ya Rosululloh g memerintahkannya untuk memakai

buatan yang terbuat dari emas. (HR. Abu Dawud:

,..,r.'$1696;

Demikian pula diperbolehkan baginya menghilangkan

bulu hidung, bulu daun telinga, dan lain-lainnya yang

semisal dengan rambut atau bulu yang tumbuh di wajah.

3. Menghilangkan bulu keriak dan
bulu kemaluan
Kaum wanita disunnahkan menghilangkan bulu ketiak

dengan cara mencabutnya, dan bulu kemaluan dengan

cara mencukurnya. Para ulama mengatakan bahwa men-

cabut bulu ketiak hukumnya sunnah. Afdhotnya dicabut,

tetapi boleh juga dikerik atau memakai obat perontok
bagi yang tidak kuat menahan rasa sakit. Dan afdholnya

dimulai dari ketiak kanan.

Para ulama juga mengatakan bahwa mencukur bulu

kemaluan hukumnya juga sunnah. Yang dimaksud de-

ngan bulu kemaluan adalah bulu yang tumbuh di sekitar

kemaluan laki-laki dan farji wanita. Sebagian ulama ada

yang berpendapat bahwa bulu yang tumbuh di sekitar

dubur juga termasuk di dalamnya. Afdhol-nya dikerik (di-

cukur dengan pisau cukur/silet, red.), tetapi boleh juga

dipangkas dengan gunting, dicabut, atau menggunakan

obat perontok. Karena tujuan utamanya adalah member-

sihkan tempat tersebut.

Hal tersebut berdasarkan hadits Rosululloh g!:

- o"i
,jvF

, 3 ,.
, r-l 

'L,l.J\:1

"Lima hal yang termasuk fithroh: mencukur bulu kemaluan,

berkhitan, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, dan me-

motong kuku." (HR. Bukhori KitabuthThoharoh bab Qosusy

Syarib noi.5889, dan Muslim Kitabultibas bab Khisholut

Fitltroh no. 596)

Dalam riwayat yang lain beliau S bersabda:

\;$ ;t;"5r,-,rLiJt 6t, ;;l"it'U "r:*
aS -.flt',)-*SrUU'lt ;5i'r r\At j\.i,i+\,

JvS U); its. ,Utt e$iluit 3b; u.lt

"Sepuluh hal yang termasuk fithroh: memotong kumis, me-

manjangkan jenggot, bersiwak, menghirup air ke dalam hi-

dung, memotong kuku, mencuci jari-jemari, mencabut bulu

ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan menghemat air."

Mus'ab berkata: Saya lupa yang kesepuluhnya. Barangkali

berkumur. (HR. Muslim KitabulLibas bab Khisholul Fithroh

no. 603)

zt. Mencukur bulu anggota badan dan aurot
Bulu yang tumbuh di bagian-bagian tubuh lainnya, se-

perti dada, tangan, kaki.dan yang lainnya, diperbolehkan

bagi kaum wanita untuk mencukur dan menghitangkan-

nya karena tidak ada dalil yang melarangnya. Namun

perlu diperh.atikan, ketika mencukur atau menghilang-

kannya hendaknya dilakukan oleh dirinya sendiri atau

wanita yang amanah dari keluarga dekatnya atau suami-

nya agar tidak terjadi fitnah dan untuk menghindari dise-

barkannya aib yang ada pada badapnya bila ia rnemiliki

aib.

Ada hal lain yang perlu diperhatikan oleh kaum wanita

ketika mencukur bulu yang tumbuh pada badannya yang

termasuk aurot, yakni hendaknya ia mencukurnya sendiri

atau meminta tolong kepada suaminya. Tidak boleh men-

cukurkannya kepada orang lain walaupun kepada sesama

wanita kerabat dekatnya, apalagi kepada kaum laki-laki-
walaupun masih termasuk mahrom terdekatnya, terma-

suk anak dan orang tuanya. Hal ini berdasarkan keumum-

an hadits yang melarang wanita melihat aurot wanita
yang lain, dan lakiJaki melihat aurot laki-laki yang lain,

begitu juga sebaliknya. Rosululloh g bersabda:

,jF Jt JLJ\ N"'J; l'trt ,ji' Jt:J1Jlt ps't
. B'i\

"Janganlah seorang wanita memandang aurot wanita yang

lain, dan janganlah pula seorang laki-lqki memandang aurot

Iaki-lakiyang /ain." (HR. lbnu Majah: 66t)

Aurat kaum wanita dengan kaum wanita adalah apa

yang ada di antara pusar dan lututnya.

5. Mencukur bulu tangari bagi orang yang
haid atau nifas
Sebagian orang mengamkan bahwa kaum wanita yang

' Hadits ini menunjukkan larangan keras kaum wanita memandang
aurot kaum laki-taki dan kaum laki-laki memandang auiot kaum
wanita. Karena apabita kaum wanita tidak boleh memandang
aurot kaum wanita, dqn kaum laki-laki dilarang memandang aurat
kaum laki-taki, maka memahdang aurat kepada lain jenis itu tebih
dilarang karena lebih mengundang fitnah dan kekejian.

d-{lhM i !
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sedang haid atau nifas tidaklah diperkenankan mencukur

rambut tangannya dan yang selainnya atau memotong

kukunya. Bahkan ada sebagian ulama yang menyatakan

kesunnahan mencukur dan memotong kuku ketika da-

lam keadaan suci. Namun, pendapat ini tidaklah dibenar-

kan dan tidaklah berdasarkan dalil-dalil yang shohih dan

jelas. Yang benar ialah, tidak ada waktu-waktu terlarang

untuk melakukan hal itu, kecuali ketika ihrom untuk haji

atau umroh.

6. Mencukur bulu badan, n:lenyambut malarn
pengantin
Tidaklah mengapa kaum wanita mencukur bulu ba-

dannya (selain bulu alis) untuk menyambut malam pe-

ngantinnya, dengan syarat tidak ada pelanggaran syar'i

dalam proses pencukuran bulu-bulu tersebut dan dilaku-

kan oleh orang yang diperbolehkan secara syar'i, sebagai-

mana yang telah berlalu penjelasannya. Semua ini
. berangkat dari hukum asal bolehnya kaum wanita ber-

hias dan merias rambutnya dengan cara apa pun dan ka-

pan pun asal tidak keluar dari batasan syar'i.

7. Mencukur bulu badan ketika lhrom
Adapun ketika wanita melakukan ihrom untuk haji

atau umroh, maka tidhklah diperkenankan mencukur

bulu yang ada di bagian-bagian anggota badannya atau

wajahnya. Hal ini di-qics-kan (diserupakan hukumnya)

dengan larangan mencukur rambut kepala ketika ihrom

karena adanya kesamaan sebab terjadinya hukum den-

gannya, yaitu rneninggalkan bermegah-megahan ketika

melakukan ihrom.

Alloh ta' al a berfirman :

{
... Dan jangan kamu mencukur (rambut) kepalamu sebelum

qurban sampai di tempat penyembelihannya. (QS. al-

Baqoroh [2]: t96)

8. Hubungan antara sholat dengan mencukur
bulu badan
Perlu diketahui pula bahwa dihilang.kan/dicukur atau

tidaknya bulu yang tumbuh pada wajah dan seluruh ang-

gota badannya tidaklah berpengaruh pada sah atau ti-
daknya bersuci dan sholatnya. Sebab, tidak ada dalil yang

menyatakan adanya hubungan keabsahan atau ketidak-

absahan sholat seseorang dengan sebab adanya bulu pada

badan atau wajah.l

Adapun was-was yang tirnbul karena hal ini, tidaklah

boleh diperturutkan karena tidak berdasar pada dalil-dalil

dan kaidah syar'i yang mapan yang boleh diikuti.

9. Memendam potongan rambut
Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa memendam

cukuran rambut itu lebih bagus dan lebih utama kar'ena

jasad manusia pada asalnya terhormat. Alloh ta'alaberfir-

man:

,i1;i; ;!v I e& ilr u 65 "A'\

. ai;'#*e##J*\ic
' tt*.{() t+,

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam,

Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kanli beri

mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka

dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk

yang telah Kami ciptakan (QS. al-lsro' [17]: 70)

Dan tanah merupakan tempat kembali seluruh jasad-

nya, sebagaimana firman Alloh ta'ala:

{ @ #i ;Jc'&-"t(;.' {+W&eY
Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepa-

danya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya

kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lcin. (QS.

Thoha [2ol: 15)

Telah diriwayatkan dari Nabi S bahwasanya beliau

memerintahkan memendam cukuran rambut dan poto-

ngan kuku. (HR. lbnu Abi Syaibah: 25661, dan hadits ini

di-dhoif-kan oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilah al-Ahadits

adh-Dhoifah 5/ 380)

Telah diriwayatkan pula dari sahabat Rosululloh g, di

antaranya lbnu Umar. (Lihat al-Mausu'ah al-Fiqhiyah 22117)

Dan juga dipendamnya cukuran rambut lebih menjaga

dirinya dari sihir. Sebab, apabila cukuran rambut tidak di-

pendam maka ada kemungkinan akan diambil oleh tu-

kang sihir yang ingin memadhorotkannya dengan me-

manfaatkan potongan rambut tersebut.

Akan tetapi, jika tidak dipendam pun juga tidak me-

ngapa. lmam Ahmad'rfu$t.mengatakan: Potongan kuku

dan rambut (hendaknya) dipendam, tapi kalau tidak di-

pendam maka juga tidak mengapa. (At-Tarojjul:19)

(Lihat dan teliti lebih rinci Farwa Syaikh Muhammad bin

Sholih al-l/tsaimin 11189. Fatawa Syabakah lslamiyah 1fi13r6,

441O3..M aialah Buhuts al-lslamiyah 491293)

Wallohu a'lam bish showab. *

at-fihmffir
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Kebenaran dan kebatilan merupakan sunnatulloh yang

akan selalu ada dan bermusuhan sepanjang zaman. Aqi-

dah yang batil ini merupakan tradisi dan warisan nenek

moyang kita yang tercela (maksudnya pAra pendahulu

kita yang banyak menyimpang dari ajaran para rosul).

Nenek moyang yang tercela adalah mereka yang digu-

nakan sebagai dalil oleh kebhnyakan manusia untuk me-

nentang ajaran para nabi dan rosul.

Dahulu, para penyembah berhala menakut-nakuti para

nabi dan pengikut mereka dengan doktrin bahwa jika

mereka mengingkari berhala maka mereka akan ditimpa
musibah. Dari sini, maka jangan lupa bahwa nenek mo-

yang kita di negeri ini menganut agama Hindu dan Budha

sebelum kedatangan lslam. Karena dangkalnya pema-

haman terhadap lslam sehingga mereka dengan mudah

mencampuradukkan antara aqidah lslam dengan aqidah

Hindu, ahtara amalan lslam dengan amalan Budha.

Misalnya, ajaran Hindu mqyakini bahwa ada hewan

tertentu, seperti sapi atau kucing, yang bisa dimasuki

oleh ruh ketuhanan atau hewan itu sendiri berperan se-

bagai tuhan yang bisa memberi manfaat dan madhorot

(bahaya). Karena itulah mereka menganggapnya sebagai

tuhan yang apabila hewan itu diganggu maka akan me-

nimpakan musibah kepada pelakunya.

Keyakinan ini terus berkembang dan bercabang hingga

akhirnya mereka meyakini bahwa jika ada wanita yang

ls[ri Mengandung
Oleh: Ust. Abdur Rohmon ol-Buthoni

Ada sebuah kisah nyaua yang diatami oteh A
(sebuu saja demikian), yaitu saat islri Eercinbanya
l"iamil, ia hendak menyembelih ayam. Tiba-riba
ibu siA datang menghalangi dan memegang
uangannya seraya mengauakan, "langan kamu
lakukan! istrimu sedang hamil. Jika kamu lakukan
maka anakmu akan mendapau bala'(cetaka)."

aka si A berkata kepadanya dengan halus, "Wa-

hai ibuku, itu adalah khurofat yang batil." lbu-

nya lalu mengatakan, "Terserah kamu, jika

kamu berani maka lakukanlah. Adapun aku maka tidak
berani dan takut melakukannya."

Keyakinan batil seperti ini sudah terlanjur. menjamur

di masyarakat, sampai-sampai kalangan yang dianggap

sholih pun terkadang masih meyakininya. Pokok keya-

kinan batil itu ialah: apabila seorang'istri sedang hamil

maka ia atau suaminya tidak boleh membunuh, melukai

atau menyakiti hewan sekalipun hewan yang menggang-

gu manusia. Bahkan sampai tidak boleh menyembelih

ayam untuk lauk keluarga karena mereka khawatir anak-

nya nanti akan lahir dalam keadaan luka atau cacat tu-

buh. Apakah keyakinan seperti ini dibenarkan dalam

syari'at lslam? Selamat menyimak pembahasan berikut
ini, billahit taufiq.

it-ikiuri;trtintt! ,1
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sedang hamil lalu memasak ikan dengan memotong-mo-

tongnya, atau suaminya menyembelih ayam maka anak-

nya akan lahir dalam keadaan cacat atau terluka. lnilah

sial dan madhorotnya aqidah yang batil, sampai-sampai

mengharamkan yang halal tanpa mereka sadari.

Sesungguhnya perbuatan jahiliyah berupa tathoyyur

(merasa sial dengan burung) yang mendasari khurofat

bid'ah dan syirik ini. orang-orang jahiliyah apabila hen-

dak melakukan suatu keperluan-meski keperluan itu

baik-lalu mereka melihat burung terbang ke kiri, maka

mereka batalkan keperluan tersebut karena menurut

keyakinan mereka akan terjadi sesuatu yang tidak baik.

Sebaliknya, apabila mereka melihat burung terbang ke

kanan maka mereka meneruskannya, meskipun pada

asalnya keperluan itu tidak baik, karena beranggapan

bahwa akan ada kebaikan yang didatangkan oleh ter-

bangnya burung ke arah kanan tadi.

Kemudian kayakian sesat ini terus berkembang dan

bercabang hingga manusia merasa sial dari setiap apa sa-

ja yang dialami, dilihat, atau didengarnya. Baik itu ber-

hubungan dengan waktu (seperti keyakinan adanya hari

sial), tempat, atau bilangan (seperti bilangan tl).

ill',jlAtiAN SYr\ti.'l 1 [Rl'IADAP KIYAKINAN lNl
Keyakinan seperti ini adalah batil menurut syari'at,

berdasarkan firman Alloh d*:

S, iin'rtk|' \
...Katakanlah: Semuanya dari sisi Alloh... (QS. an-Nisa' I4l: l8l

Ayat ini sebagai bantahan terhadap orang-orang kafir

yang merasa sial dan menyandarkan kemunculan musi-

bah kepada nabi.

Keyakinan batil ini juga dibatalkan oleh'akal dan fitroh

yang sehat. Bagaimana tidak, sangat mustahil bagi bu-

rung sebagai makhluk yang tidak berakal, yang kecil lagi

hina, mangsa bagi hewan lain, dan di bawah kekuasaan

manusia dapat mendatangkan manfaat dan madhorot?t

Padahal yang dapat mendatangkan manfaat dan madho-

rot itu hanyalah Alloh ,JF.

Sangat tidak sesuai dengan fitroh jika 5eseorang hen-

dak melakukan safar misalnya, lalu ada seekor burung

yang sedang mencari makan dan minum. Tiba-tiba bu-

rung itu kaget karena ada seseorang yang lewat sehingga

ia terbang-ke kanan atau ke kiri.Jika burung itu terbang

ke kiri orang tersebut membatalkan safarnya karena me-

rasa sial dan meyakini bahwa safarnya akan mendatang-

kan kemadhorotan seandainya dilanjutkan.

Begitu juga jika ada seseorang yang bermaksud jahat

lalu melihar burung itu terbang ke kanan maka ia akan

tetap meneruskan kejahatannya karena ia meyakini bah-

wa pebuatannya itq akan mendatangkan kebaikan. Se-

moga Alloh ,JB menjadikan kaum muslimin mampu

menggunakan akal mereka dengan baik dan mengajari

yang jahil (bodoh) di antara mereka.

SISI NECAI'IT DAN KEI]ATILAN KEYAKINAN INI
Ketahuilah, bahwa keyakinan batil ini memiliki berba-

gai sisi negatif yang merigisyaratkan akan kesesatanny4

di antaranya:

l. Meyakini dan menetapkan suatu sebab padahal Alloh

tXi tidak m€netapkannya sebagai sebab

2. Mengharamkan yang halal

3. Meyakini kepastian terjadinya suatu peristiwa yang

belum tentu terjadi.

4. Menyamakan antara sengaja dengan tidak, dan antara

berbuat zholim (aniaya) dengan melakukan perbuatan

yang diizinkan oleh syari'at, seperti membunuh hewan

yang menggangu.

LAIN DT\I-II.-, LAIN KENYATAAN
' Kebanyakan orang semakin yakin akan kebenaran

khurofat bid'ah syirik batil ini dengan banyaknya bukti-

bukti nyata yang terjadi di masyarakat, mereka berdalil

dengan fakta dalam menghukumi sesuatu. Berikut ini se-

bagian fakta yang mereka jadikan dalil:

a Ada seorang istri yang sedang hamil, lalu suaminya

I membunuh atau melukai tokek atau hewan lainnya-

baik sengaja atau tidak, kemudian terbukti anaknya lahir

dalam keadaan buta atau cacat lainnya.

,., Ada seorang ibu yang sedang hamil memasak ayam

L atau kepiting dengan memotong kaki-kakinya, lalu

terbukti anaknya lahir dalam keadaan cacat tangan dan

kakinya.

.- Ada seorang suami yang memotong kayu bakar. Ter-

J ny"r" dalam kayu yang sudah lapuk tersebut ada se-

ekor cecak atau kecoak yang ikut terpotong. Kemudian

terbukti anaknya lahir dalam keadaan terluka atau seba-

gian onggota tubuhnya putus.

4 Ada seseorang yang membakar anjing atau kucing,
4[ tau rcrbukti anaknya lahir dalam keadaan kulitnya-

hangus terbakar.

- Ada orang yang mengikat seekor kucing atau yang

) l"inny", lalu terbukti anaknya lahir dalam keadaan

kakinya memiliki bekas ikatan tali.

Dan masih banyak kisah-kisah nyata lainnya yang akan

*f
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Anda ketahui lebih banyak apabila Anda beigaul dengan

masyarakat awam. Menurut mereka, jika ada bukti nyata

maka benar, jika tidak maka tidak. Kaidah ini adalah batil.

Sebab, seharusnya benar atau tidaknya sesuatu itu diukur

berdasarkan dalil dari kitab dan sunnah walaupun secara

fakta tidak tampak di hadapan manusia.

Sebagai contoh, ada seorang muslim yang senantiasa

memelihara sholat lima waktu tapi tetap miskin, semen-

tara orang yang berdo'a di kuburan wali cepat kaya.

Umumnya, orang akan mengatakan bahwa perbuatan

orang ini (berdo'a di kuburan) adalah benar karena buk-

tinya nyata. Sementara mereka merasa sangsi dengan

orang yang pertama karena tidak ada bukti nyata (secara

duniawi) dari sholatnya. Anggapan ini terungkap dengan

lisan mereka, atau paling tidak dengan lisan hal mereka.

lnilah kebodohan yang nyata.

Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa itu dalil

dan apa itu bukti. Masuk akalkah orang yang berdalil

dengan setiap bukti duniawi untuk mengukur kebaikan

dan kejelekan?!

Kepasrahan penuh kepada syari'at Alloh s adalah jika

ia yakin bahwa riba dan khomer (minuman ker4s) itu
haram dan tidak baik meski ada sisi manfaatnya secara

zhohir (penampakannya). Demikian pula merasa sial ter-

hadap sesuatu atau berdo'a di kuburan haram hukumnya

kendati terbukti ada maslahat (sisi positlf) duniawinya.

Dan bahwa orang yang menaati Alloh 08 adalah orang

yang baik meskipun secara duniawi ia tergolong melarat.

Sementara orang yang mendurhakai Alloh ,* adalah

orang yang jelek dan celaka walaupun kelihatannya pa-

ling kaya, sehat, tampan dan terhormat.

};YLI B}.IAT DAN BANTA}{AN NYA

lngatlah bahwa lain dalil suatu kebenaran lain bukti
nyata.Jika ada dalam kitab dan sunnah maka itulah kebe-

naran walaupun tidak terlihat buktinya. Dan apa yang

tidak ada dalarh kitab dan sunnah maka ia batil walau-

pun ada buktinya.

Atas dasar ini, maka apabila seseorang meyakini atau

melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at

lalu mendapat kemaslahatan (kebaikan) duniawi, maka

ketahuilah bahwa ini adalah musibah dan fitnah. Dan apa

yang ia dapatkan berupa kemaslahatan dunia adalah se-

bagai tambahan musibah baginya agar ia semakin tertipu.

Hal ini sebagai hukuman atas Sqidah dan perbuatannya

yang batil itu. Ularna mengatakan: "Perbuatan batil tidak
akan menjadi benar dengan adanya bukti yang tampak,

karena keyakinan hati sangat berpengaruh terhadap wu-

l*fllhtttdffitl *t.
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judnya sesuatu.'{

Seandainya keyakinan yang batil ini benar menurut
syari'at, maka tentunya hal itu akan menimpa Rosululloh

g dan para sahabatnya tatkala membunuh dan melukai

orang-orang kafir di berbagai medan pertempuran atau

perang. Sebab, ada di antara istri mereka yang saat itu
akan atau sedang hamil, ada pula yang sedang melahir-

kan. Namun kenyataannya, tak satu pun dari mereka

yang memiliki riwayat sebagaimana kisah-kisah nyata

yang batil di atas. Padahal yang dibunuh, disakiti dan

dilukai adalah manusia, yang mana tentunya jauh lebih

berharga daripdda seekor tokek atau kecoak. Maka, guna-

kanlah akal kalian, wahai makhluk yang dimuliakan Alloh
dengan akaH

Jika ada yang berkata: bagaimana dengan orang yang

menganiaya hewan lalu terbukti mendapat balasannya

(celaka), atau berdo'a dikuburan dan terbukti mendapat

apa yang ia kehendaki?

Maka dijawab: bahwa segala sesuatu itu terjadi de-

ngan izin Alloh ik, bukan karena hewan tersebut yang

menimpakan madhorot. Hakikatnya, madhorot yang me-

nimpanya itu merupakan hukuman dari Alloh d6 atas ke-

jahatan yang telah ia lakukan. Akan tetapi, terkadang

Alloh Yang Maha Kuasa memberi tangguh kepada orang
yang zholim tersebut sehingga ia bertaubat, atau meng-

hukumnya di dunia agar menjadi pelajaran bagi manusia,

atau disiksa di akhirat, atau Alloh akan memaafkannya

dengan rohmat-Nya.

Adapun orang yang berdo'a di kuburan wali menda-

patkan apa yang ia minta, semua itu semata-mata dengan

izin Alloh sebagai fitnah atas kesesatannya, bukan karena

wali itu atau setan yang memberinya. Sebab, mereka

(wali atau setan) tidaklah memilki apa pun, hanya Alloh-

lah yang memiliki segala sesuatu. Jadi berbeda antara

sesuatu itu terjadi karena perantara wali, setan, atau

hewan, dengan sesuatu yang terjadi bersamaan dengan

itu (dengan kehendak Alloh). Wali, setan, dan hewan tidak

memilki kemanfaatan dan kemadhorotan sedikit pun.

Akan tetapi Alloh-lah yang menghendaki untuk memberi

kemanfaatan dan kemadhorotan bersamaan dengan do'a-

nya kepada wali.

Kita tidak mengingkari adanya bukti nyata yang me-

mang benar-benar terjadi, karena semua itu memang ke'-

hendak Alloh ,9&. Namun, yang kita ingkari ialah keyakin-

an batil yang terkait dengan kejadian tersebut. Bukanlah

termasuk tarbiyah yang benar jika orang tua dan murob-

bi mendidik anak mereka yang sedang dikandungnya de-

ngan mengamalkan kayakinan-keyakinan batil ini. *
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"Sesungguhnya tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu melainkan

akan menghiasinya, dan tidaklah kelembuEan itu dicabut dari sesuatu melainkan

akan menjadikannya buruk.'!

(HR. Muslim:4698)

lt rg b A.\-r'sYltt rU ,2 J&.Y &j]r .i)
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*@ fu*
s#f*ea,. emikianlah pesan Rosululloh

Eg \! * tenaaa kita semua umat-

fifl 3F "r^ 
agar senantiasa menghi-

.&We' asi akhlak kita dengan kele-

mahlembutan. Karena dengan kelemah-

lembutan segala sesuatu akan menjadi

indah, dan tanpanya akan terasa ger-

sang.

Sifat yang Disukai Alloh CH

Seorang muslim yang mengaku se-

lalu mengagungkan ajaran Alloh ilr, dan

Rosul-Nya hendaknya bersikap lembut

dan halus terhadap muslim yang lain.

Sebab, kelembutan dan kehalusan ada-

lah karakter yang sangat disukai Alloh

J&. Dan lagi, karakter itu bisa menjadi-

kan pemiliknya lebih didekati dan disu-

kai orang lain. Alloh JF. berfirman:

6j @ 'i+tLJ :dgr;g
Jt-rir3.\6fu-ujiJ$ift.

t ty''\t, 1.. l: / 1
{.'(2' *Jb>r)

Dan tidaklah sama kebaikan dengan keia-

hatan.Tolaklah (kejahatan itu) dengan ca-

rq yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang

yang antaramu dan antara dia ada per-

musuhan seolah-olqh telah meniadi te-

man yang sangat setis. Sifat-sifat.yang

bsik itu tidak dianugerahkan melsinkan

kepada orang-orang yang sabar, dan tidak

akan dianugerahkan melainkan kepada

orang-orang yang mempunyai keuntung-

merupakan sifat yang tinggi yang harus

hitumbuhsuburkan pada masyarakat

lslam dan dijadikan pegangan oleh se-

tiap muslim. Cukuplah seorang muslim

itu tahu bahwa sifat lemah lembut ter-

masuk salah satu sifat Alloh J& Yang

Mahatinggi. Dia menghendaki agar sifat

ini tertanam di dalam diri para hamba-

Nya. Rosululloh g bersabda:

"Sesungguhnya Alloh itu lembut dan me-

nyukai kelembutan dalam seluruh perka-

ra." (HR. Bukhori: 6415, Muslim: 4697)

Kebaikannya Tak Dijumpai
Pada Sifat-sifat yang Lain

Lemah lembut merupakan sifat yang

sangat.agung yang pahalanya begitu

K;$r ,2 6tJ\ # e;,x\ 3)
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an yang besar. (QS.
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besari pahala yang besar itu yang tidak
akan didapati pada sifat-sifat yang lain.

Rosululloh g bersabda, :

"sesungguhnya Alloh itu lembut dan me-

nyukai kelembutan, memberikan kepada

kelembutan sesuatu yqng tidak diberikan

kepada kekasaran dan kepada sifat-sifqt

yang lainnya." (HR. Muslim: 4697)

Perhiasan Berhar:ga bagi
Segala Sesuatu

Sifat lembut adalah perhiasan bagi

segala sesuatu. Bila sifat lembut itu ada

pada diri seseorang maka dia akan

menjadi orang terpandang dan akan

lebih disukai. Sebaliknya, orang yang

sepi dari sifat lembut maka dia akan

menjadi buruk di hadapan orang lain.

Rosululloh g bersabda:

'.f; i5 't) rC e :)*'i JrJ' ,i)
i.ru,'J; ,ebU

"sesungguhnya tidaklah kelembutan itu
ada pada sesuatu melainkan akan meng-

hiasinya, dan tidaklah kelembutan itu di-

cabut dari sesuatu melainkan akan

menjadikannya buruk." (HR. Muslim:

46e8)

Alloh ii& menjadikan sifat lembut ini

sebagai sifat nabi-Nya. Firman Alloh ds:

'rtiiwti &5; y
' -'t 

/.../. l r..a<
{ ''-!rj' lr^b'ii)

....Sekiranya kamu bersikap keras lagi ber-

hati kasar, tentulah mereka menjauhkan

diri dari sekelilingmu... (QS. Ali lmron []l:
159)

crt-5;)ei€3ay
U6*1i,r6

lt** I z. )2 t'

{'A/;+; 'i1"-2
Sungguh telah datang kepada kalisn seo-

rang rosul dari kaum kalian sendiri, berat

terasa olehnya penderitaanmu, sangat

menginginkan (keimanan dan keselamat-

an) bagimu, amst belas kasiian tagi pe-

nyayan g terh"radap oran g-oran g mukmi n.

(QS. At-Taubah [9]: tz8)

Berlemah Lembut di Dalam
Setiap Keadaan

Nabi g mengajarkan sifat lembut

kepada para sahabatnya dalam bermu'-

amalah dengan orang lain, dan m'eng-

arahkan mereka kepada tindakan yang

baik lagi indah. Beliau mengajarkan ke-

lembutan ini dalam setiap perkara dan

keadaan, sampai dalam keadaan marah

sekalipun. Diriwayatkan oleh Aisyah q&:

K;\t +. iuJt +1 A\ 3t

"sesungguhnya Alloh I mencintai kelem-

butan dalam setiap perkara." (HR. Bu-

khori: 5916)

Diriwayatkan pula oleh sahabat Abu

Huroiroh .9,:

4l:W +";lt }.JYtU\A:J

"Ada seorang badui yang kencing di mas-

jid, lalu orang-orang berdiri menghampi-

rinya, kemudian Nabi S bersabda:

'Biarkan dia, dan siramlah air kencingnya

im dengan satu ember air. Sesungguhnya

kalian diutus untuk memberikan kemuda-

han bukan untuk menyulitkan."' (HR.

Bukhori: t663)

Ukuran Kebaikan Seseorang
Kelembutan merupakan kebaikan

&r{eY LxwrYwT **ftLeg ?gw*r&qef"
s*ff| $[0*r* $E$llfiril.

*tffi strfi? mffisuT ,Ytt *fr&r**&
fit&r srsf;s&*m& w&H* wr& &&&w

#ranJhfrrpn&7r*Txaqs,***ffi&
' 
& AX nX&X L*&t*t *r*t3,19|" "
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bagi semuanya. Karena itu, barangsiapa

menerapkannya maka dia akan menda-

patkan seluruh kebaikan, dan barang-

siapa yang menjauhinya maka diharam.

kan baginya seluruh kebaikan. Nabi g
bersabda:

;A, fA S'J\ ?j4 v
"Barangsiapa yang tidak memiliki kelem-

butan maka diharamkan baginya kebaik-

an seluruhnya." (HR. Muslim: 4695)

Kebaikan Bagi Keluarga
Kebaikan akan didapat oleh setiap

individu, keluarga dan semua orang

apabila mereka mau membudayakan

kelembutan dalam kehidupan mereka.

Rosululloh S bersabda dalam hadits

yang diriwayatkan oleh Aisyah qip:

"Wahai Aisyah, berlemahlembutlah!

Sesun gguhny a ap abi I a Al I oh men ghendaki

kebaikan bagi suatu keluarga, Dia akan

menunjuki mereka kepada pintu kelem-

butan." (HR. Ahmad: 23591)

Dan dalam suatu riwayat .disebut-

kan:

&J\ i*
"Jika AIIoh menghendaki kebaikan pada

sebuah keluarga maka Dia akan mema-

sukkan kelembutan ke dalam hati mere-

ka. (HR. Ahmad: 8290) *

Ji! iU1 \j) ,1\ :,y #\u;v Yt
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roh [z]: 29)

Ayat di atas menunjukkan kepada

kita bahwa hukum asal segala sesuatu

(yang ada di bumi) yang bermanfaat

bagi manusia dan tidak memadhorot-

kan adalah halal. Sebab, semua itu me-

rupakan bentuk anugerah Alloh *
kepada manusia.

Bahkan, Alloh s telah menciptakan

bumi dan segala isinya ini sebagai ham-

paran dan tempat tinggal yang nyaman,

yang dengan mudah manusia bisa me-

ngambil manfaat dari seluruh cawan

dan bejananya, mengambil kemanfaat-

an dari bercocok tanam di dalamnya,

bisa berpindah-pindah dari satu tempat

ke tempat lainnya. Firman Alloh ic:

\ig.ei'i\,tJ"v"5iy
'6ft iv-.fsi'4{SsigirAi3
h\;\:1i3 "lJ 6r*Ai'e .,

{@3;:L:'"3tr"rJ

Dialah yang menjadikan bumi sebagai

hamparan bagimu dan langit, sebagai

atap, dan Dia menurunkqn air (hujan)

dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan

hujan itu segala buah-buaha4sebagai re-

zeki untukmu..Karena itu, janganlah ka-

mu mengadakan sekutu-sekutu bagi Alloh

padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqo-

roh lzl: zz)

Maka perhatikanlah, bagaimana

Alloh .* menurunkan hujan, lalu Dia uB

menumbuhkan tetumbuhan, mengelu-

arkan berbagai jenis buah dan biii-biji-

an sebagai rezeki bagi manusia, sebagai

bekal utama kehidupan mereka di mu-

ka bumi.

Alloh * juga telah menjadikan bumi

ini dengan segala kemudahannya agar

manusia bisa mernenuhi seluruh apa

yang mereka butuhkan: bercocok ta-

nam, membangun beraneka ragam ba-

ngunan juga jalan-jalan menuju tempat

di ujung bumi lainnya. Semuanya se-

mata-mata agar mereka dengan mudah

melakukan segala usaha guna menda-

patkan rezeki-Nya. Alloh ,€ berfirman:

Segala puji bagi Atloh ,€ yan$ relah menganugerahkan

berbagai macam kenikmaLan kepada hamba-Nya dan memberikan
petuniuk kepada mereka unruk menggapainya. SholawaE dan salam

semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad {}S, keluarganya,
para sahabaLnya beseFEa orang-orang yang senanbiasa

memperjuangkan agamanya hingga hari kiamaL.

lloh ds telah menciptakan bumi

dan segala isinya bagi kepenting-

an manusia sebagai bentuk keba-

ikan sekaligus rohmat-Nya €. Mereka

boleh menikmati dan memanfaatkan

apa saja yang ada padanya dalam ben-

tuk apa pun. Mereka juga bisa meng-

ambil pelajaran dari apa-apa yang

terjadi padanya. lnilah salah satu bukti

mahaluasnya rohmat Alloh dc terhadap

makhluk-Nya dan juga bukti maha me-

limpahnya karunia-Nya berupa rezeki

bagi manusia. Alloh * berfirman:

.gi'Ji 4r1 rK 5{,s ii';i y
ibj-;;\:af\ J\d;J jq
{''O# ':},fitit?$'€;

Dia-tah Altoh, yang ,rnllodikon ,r^uo
yang ada di bumi buat kalian. Kemudian

Dia naik ke langit lalu menjadikan langit-

Iangit itu menjadi tujuh. Dan Dia Maha

Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Baqo-

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah

bagi kamu. Maka berjatanlah di segala

penjurunya dan makanlah sebagian dari

rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah

kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

(QS. al-Mulk [67]: t5)

\F6$ti;,ii &gur';tlq . .,

{@ 3;Aii;,:iiu&s6.vo,
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Mencari yang Halal dengan
Cara yang Halal

Kalau saja manusia mau berfikil ten-

tu mereka menyadari dan memahami

bahwa semua kemudahan dan hampar-

an nikmat itu merupakan obat kegun-

dahan hati para hamba. Kenyataan

menunjukkan bahwa masih banyak

hamba-hamba yang merasa kesulitan,

bahkan dirundung kecemasan dan ke-

khawatiran akan nasib hidupnya di

bumi ini. Banyak manusia yang mera-

sakan sempit dan sangat terbatasnya

rezeki Alloh € dan karunia-Nya untuk
mereka. Akibatnya, rnereka tidak lagi

memperhatikan aturan Dzat Yang Ma-

ha Memberi Rezeki ketika mengais

penghidupan. Meski yang dicari adalah

sesuatu yang halal, namun. karena cara

mendapatkannya tidak halal maka

menjadilah sesuatu yang halal itu ha-

ram. Padahal, Alloh ,9& hanya membo-

lehkan segala yang ada di bumi ini hal

yang halal yang didapat dengan cara

yang halal pula.

Alloh,* berfirman:

i,s:ei.Ii egwi6i66_y
iiy'i*"1ri;#W{jry

{@ w3t;"3:
'Flai sekalian manusia, makanlah yang ha-

Ial lagi baik dari apa yang terdapat di

bumi. Dan janganlah kamu mengikuti

Iangkah-langkah setan, karena sesung-

guhnya setan itu adalah musuh yang nya-

ta bagimu. (QS. al-Baqoroh [21; t68)

Dalam ayat lainnya Alloh JE berfir-
man:

u\jL'Wu<zi\l9J(-y
;::LoL;tt)#G"&5"#

{@5'!i;i4L
llai orang-orang yang beriman, makanlah

di antara rezeki yang baik-baikyang Kami

berikan kepadamu dan bersyukurlah ke-

pada Alloh, jika benar-benar kepada-Nya

kamu menyembah. (QS. al-Baqoroh [zl:

172)

Dalam ayat di atas dengan tegas

Alloh * memerintahkan agar segala

apa yang ada di bumi yang halal ini -

harus dicari dengan cara yang halal

pula. Dan dengan tegas pula Dia s me-

nyatakan bahwa cara yang haram

dalam mengais rezeki menipakan cara-

cara setan yang terlaknat. Tentu cara-

cara setan {ni diharamkan, dan tentu
merupakan bentuk kemaksiatan ke;ia-

da Alloh S.

Kemaksiatan Menutup
Pintu Rezeki

Kemaksiatan akan berbuah diha-

ramkannyi'rezeki Alloh ,€. Bila manu-

sia mengais rezeki dengan cara yang

haram, tentu bukan kemudahan yang

mereka dapatkan. Namun, makin me-

reka mencarinya makin sulit langkah-

langkah yang harus mereka tempuh.

Sebabnya ialah karena kemaksiatan

akan menghilangkan kenikmatan-ke-

nikmatan, sebagaimana ia pula yang

akan mendatangkan musibah.

Alloh Ss berfirman:

(Siksaan) yang demikian itu adalah ksre-

na sesungguhnya Attoh sekali-kati tidak

akan mengubah sesuatu nikmat yang te-

Iah dianugerahkan-Nya kepada suatu ka-

um hingga kqum itu merubah apa-apa

yang ada pada diri mereka sendiri. Dan

sesungguhnya Attoh Maha Mendengar lagi

Maha Mengetahui. (QS. al-Anfal [8]: 53)

Alloh JE tidak mencabut nikmat
yang telah dilimpahkan-Nya kepada se-

suatu kaum selagi kaum itu masih se-

nantiasa taat dan bersyukur kepada-

Nya €. Alloh ik tidak akan mengubah

kenikmatan yang telah dikaruniakan

kepada hambanya sehingga hamba itu

sendiri yang mengubahnya. Tatkala ia
mengubah ketaatan dbngan kemaksi-

atan, mengubah syukur dengah keku-

furan, mengubah sebab-sebab keridho-

an-Nya dengan sebab-sebab kemurka-

an-Nya; maka sebagai balasan yang se-

timpal, Alloh pun akan mengubah

kenikmatan yang telah Dia berikan

kepada mereka.

Menuai Rezeki dengan
Taubat dan lstighfar

Bila pintu rezeki telah tertutup oleh

kemaksiatan maka tiada yang bisa

membukanya selain orang yang datang

kepada Alloh J8 dengan taubat dan

istighfar. Sebab, taubat dan istighfar
merupakan sebab utama diturunkan-
nya rezeki dari Alloh ,18. Sebaliknya, ti-
dak bertaubat dan tidak beristighfar
kepada Alloh ic merupakan penyebab

utama tertutupnya pintu-pintu rezeki.

Alloh $s berfirman:

vwo(:t\-'&)\ffiifi F
6Si;K1Effir;rj.@

,*KJ:{'qtt$lsS.s
{@'fl Kse;

Maka Aku katakan kepada mereka: "Mo-

honlah ampun kepada Robb-mu, sesung-

guhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya

dia akan mengirimkan hujan kepadamu

dengan lebat, dan membuat. banyak harta

dan anak-onakmu, dan mengadakan un-

tukmu kebun-kebun dan mengadakan

(pula di dalamnya) untukmu sungai-su-

ngai. (QS. Nuh [ZtJ: to-tz)

Demikianlah, dengan bertaubat dan "'
beristighfar kepada Alloh J€ dari ke-

maksiatan dan dosa, seorang hamba

akan mendapatkan ampunan serta cu-

rahan nikmat dari-Nya, dan akan dibu-

kakan pintu-pintu rezeki baginya.

Sungguh betapa indahnya syariat tau-

bat dan istighfar ini.

Watlohul muwaffiq. *

q3^.r,W4pai48'y
'ai Cg'6\(,Vii.i;;je

{@ryu
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KAUM TSAMUD

'Si Unta Mukjizat yang menjadi mnda dan bukti
nyala akan kebenaran kerosulan Nabi Shotih i,UW

benar-benar relah Eerbunuh oleh tangan-Eangan
kaum Tsamud yang durhaka. Tubuhnya yang pan-
jang itu telah tersayab dan Eerpotong-polong
oleh kebengisan pedang-pedang mereka.

etelah puas melakukan perbuatan sadis itu, mereka

menantang Nabi Sholih i)@ agar apa yang dian-

camkan oleh Alloh de kepada mereka berupa adzab

sebab pembunuhan unLa itu segera didatangkan.

Perkataan mereka ini telah diabadikan dalam al-Qur'an:

{@ 61fr'c"Koit:6Q$t
uat_\j ct 4:,5 1 :; 1g, "irxi \;fr y

Maku mereka menyembelih unta itu dan mereka telah me-

nyelisihi perintah Robb mereka. Mereka berkata, "Wahai Sho-

lih datangkanlah kepada kami apa yang kamu ancamkan

kepada kami (adzab) jika kamu termasuk orang-orang yang

diutus". (QS. al-A rof [71: 77)

Saat diberi kabar tentang kematian unta itu, Nabi

Sholih tW bergegas pergi ke tempat kejadian. Beliau me-

nangis. ketika melihat bangkai unta telah terkapar tak

berdaya. Beliau sedi'h kenapa kaumnya begitu tega dan

berani melanggar wahyu dari Alloh iH tersebut. Tak ta-

kutkah mereka akan kepedihan adzab Alloh dc yang dian-

camkan kepada mereka?!

Maka, atas wahyu dari Alloh dd N4bi

berikan tempo kepada khum Tsamud selama tiga hari da-

ii harj penyembelihan unta, yakni hari Rabu. Hal ini se-

suai dengan jumlah teriakan anak unta itu; yaitu

sebanyak tiga kali juga, ketika lari ke gunung untuk me.

nyelamatkan diri. Firman Alloh g:

6!t,r5 uS ;=;i 4 \itJ Jtf"6,;a; y

{@ -,-'3k[r3;''
Maka kaum Tsamud menyembelih unta itu, lalu Nabi Sholih

berkata pada mereka, "Bersenang-senanglah kalian selama

tiga hari. Itu adalah suatu janji ancaman yang tidak dusta".

(QS. Hud trrl: 65)

Menanggapi ancaman Nabi Sholih a4 itu, kaum Tsa-

mud malah mencemooh dan mendustakannya, bahkan di

sore harinya mereka berencana membunuh Nabi Sholih

beserta keluarganya. Menurut mereka, jika Nabi Sholih

memang benar-benar berada di atas kebenaran, biarlah

dia mati sebelum adzab menimpa mereka. Namun jika ia

seorang pendusta, biarlah menyusul kematian untanya.

Mereka pun berencana bila berhasil membunuh Nabi

Sholih +<*, mereka akan mengingkar:i pembunuhan terse-

but bila ahli warisnya menuntut. Begitulah keinginan keji

mereka.

Akan tetapi Alloh € berkehendak lain. Ketika sebagian

rombongan kaum Tsamud bergerak menuju rumah

Sholih;W untuk membunuhnya, Alloh sl* mengi

untuk penghadang perjalanan mereka. Batu

pa mereka dan n kepala-kepala m

rek4,p,qglte rnbndah:ului

lainnrii:il



Kehancuran Kaum Tsamud

-rKamis, hari pertama dari masa tenggang yang dian-

iamkan, terlihat wajah-wajah kaum Tsamud mulai me-.

nguning, tak jelas apa sebabnya. Kemudian datanglah hari

kedua, Jum'at, wajah-wajah mereka berubah menjadi

merah. Lalu datanglah hari ketiga, Sabtu, wajah-wajah

mereka berubah menjadi hitam. Maka, tibalah saatnya .

waktu yang telah diancamkan, hari Ahad.

Mereka semua duduk tertegun menanti apa yang akan

terjadi pada mereka. Mereka tak tahu bagaimana bpntuk

adzab yang diancamkan dan dari mana datangnya."trrtaka,

ketika matahari terbit di hari itu, terdehgarlah suara yang

sangat keras.bak halilintar dari langit. Disusul gempa

hebat yang menggetarkan semua yang ada di bumi.

Akhirnya, tak satu pun nyawa kaum Tsamud yang tak be-

riman yang tersisa, semua dicabut secara meng"n"rk"n,

mk kenal dewasa, anak-anak, laki-laki dan perempgan se-

muanya menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan.

Alloh Ss berfirman menggambarkan keadaan mereka:

{ @ *\A\,e+''- }a:F66,y

Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan de-

ngan suara petir yang amat kerqs. (QS. al-Haqqoh t69l: 5)

{ @ i*t, 7rt; 41}4*16 31:si f,3 r:6 Y
Lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun

mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

(QS. al-Arof [zl: z8)

Nabi Sholih a5& dan orang-or.ang yang beriman disela-

matkan oleh Alloh ie:

{ @ sr^:}6 r}:r;'oii G15 \
Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan orang-

orang yang bertaqwa. (QS. Fushshilat [+tl: r8)

Pasca kehancuran kaum Tsamud, Nabi Sholih ;uqv

meninggalkan tempat tinggal mereka dan menetap di

tanah haram. Wallohu'Alam. Alloh d6 mengisahkan:

i,t"A6t"p4 ti,;js.ui"iot6y

Kisah Abu Righol
Rosululloh g pernah bercerita saat perjalanan menuidi

Tho'if. Ketika kaum Tsamud menyembelih unta Alloh,

maka mereka diperdengarkan suara yang sangat mengge-

legar dari langit. Dengan sebab itulah Alloh S6 mematikan

mereka semua kecuali hanya seorang laki-laki dari mere-

ka yang masih hidup. Laki-laki itu bernama Abu Righol.

Ketika adzab menimpa kaumnya, ia sedang berada di

tanah haram. Keberadaannya di tanah haram mengha-

langinya untuk terkena.adzab. Namun setelah dia keluar

dari tanah hartam dia :pun rflati tertimpa adzab sebagai-

mana kaum.nya. Rosululloh S melanjutkan, "Abu Righol di

kubur di sini.-la dikubur bersama setangkai emas.'\

Maka para sahabat menggalinya dengan pedang-pe-

dang mereka untuk mencari setangkai emas itu. Mereka

pun akhirnya bisa mengeluarkan setangkai emas itu. Hal

ini merupakan bukti nyata kebenaran apa yang c[nyata-

kan Rosululloh g.

Pelajaran Berharga dari Kisah Kaum Tsamud
Saat terjadi Perang Tabuk Rosululloh g dan para saha-

batnya singgah di Hijr, tempat puing-puing rumah-rumah

kaum Tsamud. Maka para sahabat mengambil air dari

tempat di mana dulu kaum Tsamud mengambil air. Lalu

dengan air itu para sahabat membuat adonan roti dan

merebusnya di tungku. Melihat hal iru, Nabi ffi merne-

rintahkan agar menumpahkan air di dalam tungku dan

menjadikan adonan tadi sebagai makanan unta. Kemu-

dian Rosululloh g dan para sahabat berpindah ke tempat

lain sambil berkata'

"sesungguhnya aku khawatir aksn menimpa pada kalian

suatu adzsb sebagaimana yang telah ditimpakan pada me-

reka. Maka, jangantah kalian masuk ke tempat-tempat me-

rekc." (HR. Bukhori: 4333, Muslim: 5z9z)

Dalam riwayat lain beliau bersabda (yang artinya):
"Janganlah kalian masuk ke tempat-tempat mereks kecuali

dalam keadaan menangis.Jika kalian tidak dalam keadaai

menangis; jangantah memasukinya. Akan menimpa kalian

apa yang telah menimpa mereka." (HR. Muslim: 5292)

Untuk itu, pandai-pandailah kita dalam mengambil

pelajaran dari kisah mereka. .1.

I Diriwayatkan dari Abu Dawud no. 3o88, Ahmad 3/296, at-Baihaqi

4/156 dan yaqg lainnya, dan dishohihkan oteh Syaikh Salim At-Hilati
karena banyaknya riwayat.

{ @ eail# J sif, "$1 t;.;;,
Maka berpalinglah Nabi Sholih meninggalknn kaumnya. Dia

berkata,'Wahai kaumku, sungguh aku telah sampaikan

risalah Robb"ku kepada kalian dan.aku telah menasihati

kalian. Tetapi kalian tidak menyukai orang yang memberi

nasehat" . (QS. al-A rof IZI: 79)

.a
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dan 'Utaibah dua orang putra Abu

Lahab. Ummu Ku.ltsum S, meskipun

dinikahi oleh 'Utaibah namun. ia tak
pernah menggaulinya, begitu juga

Ruqoyyah q$.t tak disentuh oleh 'Ut-

bah. lni adalah suatu kemuliaan yang

diberikan Alloh Ce kepada putri Nabi

;S dan sebagai penghinaan terhadap

putra musuh Alloh .#.

Setelah menceraikan Ummu Kul-

tsum, 'Utaibah datang menemui Ro.

sululloh g dan berkata: "Aku meng-

ingkari agamamu dan menceraikan

anakmu, engkau tidak menyukaiku
dan aku juga benci kepadamu." Ke-

mudian ia menyerang Rosululloh ffi
dengan menarik baju gamisnya serta

meludahi beliau. Akan tetapi ludah

itu membalik kepada 'Utaibah dan

mengenai wajahnya. Wajah yang ter-

kena ludahnya sendiri itu meninggal-

kan bekas seperti terbakar.

Ketika ia melakukan perjalanan

dagang ke negeri Syam, Rosululloh
g berdo'a: "Ya Alloh, binasakanlah ia

dengan binatang buas (dari balaten-

tara) Mu". Alloh Ta'ala mengabulkan

do'a Rosululloh 15; tersebut, sehingga

Ummu Kultsum ,Hy,
WA]IIIA PEIIYABAR IIAII CAHAVA IIEIIUA BAOI SUAMIilYA

Ia adalah permata keempat yg menghiasi rumah Nabi
Muhammad ffi, adik dari Ruqoyyah c#, dengan perbedaan usia
yang tak terpaut jauh. Kehidupan dua kakak beradik ini laksana
saudara kembar yang saling terikat dan terpaiit'satu sama lain.

dalam perjalanannya itu'Utaibah di-

serang oleh serigala atau singa dan

mati dimangsanya. ltulah balasan ba-

gi orang yang berani menghina dan

meludahi Rosululloh g;.

Setelah diceraikan, Ummu Kul-

tsum kembali ke rumah orang tua-

nya. la bahagia dapat berkumpul
kembali dengan ibu bapaknya, ter-

utama dengan Ruqoyyah, kakak yang

senasib dengannya. Namun tidak la-

ma sampai akhirnya Utsman meni-

kahi Ruqoyyah dan membawa ia ke

rumahnya.

Adapun Ummu Kultsum, semen-

jak diceraikan 'Utaibah tak pernah

menikah dan selalu menyertai ayah-

nya dalam suka dan duka. la ikut, .

mengikrarkan keislaman : D-g*t riiiii
sama ibu dan

rinya, berbaiat bersama

wanita yang pertffilii
suk lslam.

Bersama Rosululloh S, ibundanya

Khodijah, dan kaum muslimin lain-

nya ia ikut merasakan hidup dalam

pemboikotan kaum Quroisy, meng-

hadapi sulitnya hidup di pengasing-

an, serba berkekurangan. Sampai-

sampai mereka makan dedaunan

dan kulit kayu untuk menghilangkan

rasa lapar. Dan semenjak itu pula

ibunya, Khodijah, jatuh sakit dan

akhirnya beliau wafat setelah mere-

ka terbebas dari pemboikotan. Se-

mua itu dihadapi dengan penuh

kesabaran oleh Ummu Kultsum. Ber-

bagai kesulitan dan kesedihan yang

berturut-turut menimpanya ia jadi-

kan sebagai bukti keimanan dan cin-

tanya kepada Alloh dan Rosul-Nya.

Ketika Alloh memerintahkan Ro-

sululloh g; untuk hijrah ke Madinah,

Ummu Kultsum tetap menanti di

Makkah sampai datang utusan Nabi

;S untuk menjemput mereka yang

masih berada di sana. Ketika utusan

r*{"
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itu datang, barulah ia dan Fathimah

serta istri-istri Rosululloh S hilrah

ke Madinah.

Di Madinah ia mendapatkan.kete-

nangan dan kedamaian, menyaksi-

kan kemenangan demi kemenangan

yang diraih kaum muslimin serta

berkembang pesatnya lslam di per-

mukaan bumi. Namun, di sana pula

ia melepas kepergian saudarinya ter-

cinta Ruqoyyah untuk selama-lama-

nya. Ruqoyyah wafat ket,ika kaum

muslimin masih berada di Badar se-

relah mendapat kemenangan yang

gemilang atas kafir Quroisy Mekah.

Wafatnya Ruqoyyah meninggalkan

kesedihan yang mendalam pada diri

Ummu Kultsum.

Setahun setelah itu, Utsman bin

Affan ,4g.: yang sangat kehilangan dan

berduka didatangi Umar *9; untuk
menawarkan putrinya Hafshoh yang

menjanda kepadanya. Akan tetapi

Utsman menolaknya dan berkata:
"Aku belum ingin menikah seka-

rang." Dengan perasaan agak kesal

Umar mengadukan penolakan Uts-

man itu kepada Rosululloh S. Beliau

g pun rnenjawabnya dengan penuh

kelembutan: "Hafshoh akan dinikahi

oleh orang yang lebih baik dari Uts-

man, dan Utsman akan menikah de-

ngan wanita yang lebih baik dari

Hafshohl" Jika Hafshoh dinikahi oleh

lelaki yang lebih baik dari Utsman

maka itu dapat dimaklumi, karena

lelaki itu adalah Rosululloh sl. Na-

mun siapakah wanita yang lebih baik

dari Hafshoh, putri Umar bin Khoth-

thob? Wanita yang akan mengganti-

kan tempat Ruqoyyah, putri Nabi g,
wanita yang melaksanakan hijrah

dua kali.

Wanita pilihan itu adalah Ummu

Kultsum, janda perawan yang penya-

bar, cahaya kedua yang akan menyi-,

nari rumah dan kehidupan Utsman

bin Affan .4r-. Karena itulah ia digelari

"Dzun Nuroin" (yang memiliki dua

cahaya). Pernikahan mereka berlang-

sung pada tahun ke-3 H pada bulan

Robi'ul Awwal, lalu mereka berkum-

pul pada tahun yang sama pada bu-

lan Jumadil Akhir.

Ummu Kultsum hidup dalam ru-

mah tangga yang penuh .kasih sa-

yang, ketenangan dan kedamaian.

Dengan setja ia mendampingi suami-

nya dalam segala suka dan duka,

menjadi pendorong dan pemberi se.

mangat bagi suaminya dalam perju-

angan baik dengan moral maupun

material.

Peristiwa paling menegangkan

yang pernah dialaminya selama per-

nikahannya dengan Utsman ugr- ada-

lah ketika mereka melaksakan um-

roh pada bulan Dzulqo'dah tahun ke-

6 H. Saat itu, kaum muslimin yang

dipimpin langsung oleh Rosululloh

ffi harus berhenti di Hudaibiyyah

(suatu daerah dekat kota Makkah)

karena dilarang oleh kaum musy-

rikin untuk memasuki kota Makkah.

Pada saat itu, Rosululloh g meme-

rintahkan Utsman bin Affan untuk
pergi menemui kaum musyrikin di

Makkah dan menyampaikan bahwa

kedatangan mereka untuk melak-

sanakan umroh, bukan untuk berpe-

rang.

Ummu Kultsum sangat mengkha-

watirkan suaminya, takut kalau sam-

pai ia disakiti atau dibunuh oleh

orang kafir Makkah. Semakin ber-

tambah kegelisahannya setelah me-

nanti cukup lama namun Utsman

tak kunjung datang, apalagi setelah

tersebarnya isu bahwa Utsman telah

dibunuh.

Mendengar berita itu Rosululloh

g memutuskan untuk mengambil

janji setia dengan membai'at kaum

muslimin. Maka dinamatanlah bai'at

itu dengan Bai;at Ridwan. Beliau sen-

diri mengikrar bai'at untuk Utsman

dengan meletakkan tangan kirinya di

atas tangan kanan.

Kesedihan Ummu Kultsum tak
berlangsung lama. Utsman yang di-

isukan telah dibunuh datang dalam

keadaan selamat tak kurang suatu

apa pun. Walaupun saat itu kaum

muslimin tidak jadi melaksanakan

umroh, namun dua tahun setelahnya

Alloh € menggantinya dengan ke-

menangan dan penakhlukan kota

Makkah.

Selama enam tahun lamanya Um-

mu Kultsum mendampingi Utsman

dengan penuh keseriaan, sampai

akhirnya ia wafat di rumah suami-

nya pada bulan Sya'ban tahun 9 H
tanpa dikar.uniai seorang anak pun,

Semoga Alloh meridhoi dan menem-

patkannya di surga Firdaus yang

tinggi.

Kesedihan menyelimuti kota Ma-

dinah mengantar kepergiannya, dan

bertambah haru ketika para sahabat

melihat Rosululloh S duduk di atas

pusara berlinang air mata. Semen-

tara Utsman yang sangat berduka

karena untuk kedua kalinya ia kehi-

langan istri tercinta, hanya terpakti

dan bersabar serta mengharap pa-

hala dari Alloh dB atas musibah yang

menimpanya. Rosululloh ;g pernah

berkata kepadanya: "Kalau saja aku

mempunyai putri yang lain pastilah

aku nikahkan denganmu."

Semoga Alloh meridhoi Ummu

Kultsum +ip; putri Rasulullah &. Dan

sernoga kita, wanita muslimah, dapat

meniadikannya sebagai figur dan

contoh dalam menjalani kehidupan

ini. Wallohul muwaffiq. *

REFERENSI:

- Siyaru A'lamin Nubala, adz-Dzahabi.
- Ath-Thobaqotul Kubro, lbnu Sa'd
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- Bidayah wan Nihayah, lbnu Katsir.
- Tarojumu Salyridat baitin Nubuwwah, DR.
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Fhtwa II{UI Tentang
Keharaman Perayaan Natal Bersama.

DewanPimpinanMajelisUlamalndonesia,,setelah:

Merlperhatikan:
t. Perayaan Natal bersama pada akhir-akhir ini disalahartikan oleh sebagian ummat lslam dan disangka

dengan ummat lslam merayakan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW.

2. Karena salah pengertian tersebut ada sebagian orang lslam yang ikut dalam perayaan Natal dan duduk

dalam kepanitiaan Natal.

3. Perayaan Natal bagi orang-orang Kristen adalah merupakan ibadah.

Menimbang:

1. Ummat lslarn perlu mendapat petunjuk yang jelas tentang Perayaan Natal Bersama.

2. Ummar lslam agar tidak mencampuradukkan aqidah dan ibadahnya dengan aqidah dan ibadah agama

lain.

3. Ummar lslam harus berusaha untuk menambah iman dan taqwanya kepada Allah SWT.

Tanpa mengurangi usaha ummat lslam dalam Kerukunan Antar-Ummat Beragama di lndonesia.

Meneliti Kembali:

Ajaran-ajaran agama lslam, antara lain:

A. Bahwa ummar lslam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan ummat agama-agama lain

dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan, berdasarkan atas:

t. Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 't3 "Hsi manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu sekalian dari se-

orang laki-laki dan seorang perempuan, dan Ksmi menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dant

bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antars kqmu di sisi

Attah adatah orang yang bertaqwa (kepada Allah). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menge-

nal."

z. Al-Qur'an surat Luqman ayat 15: "Dan jika kedua orang tuamu memak:samu untuk mempersekutukan de-

ngan Aku sesua:ru yang kamu tidak ada pengetahuan tentang itu, maka jangianlah kamu mengikutinya, dan

pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yqng kembali kepada-Ku, kemudian

Fatwa ini diambitdari situs resmi Majelis Ulama lndonesia (MUl) di www.mui.or.id,yang di-up/oadpada hari Selasa u5 Desember,

pukut o8.z5 AM (pagi). Redaksi menyajikannya sesuai dengan apa yang termuat di situs tersebut dengan mengubah beberapa

kata yang dianggap satah tulis atau ketik.
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kepada-Ku lah kembalimu, maka akan Kuberikan kepadamu apsyang telah kamu keriakan." '" nlllr'']
3. Al-Qur'an surat Mumtahanah ayat 8: "Allah tidak melarang kamu (ummat Islam) untuk berbuat baik dan

berlsku adil terhadap orang-orang (beragsma lain) yang ildak memerangi kamu karena agama dan tidak
pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Atlah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

Bahwa ummat lslam tidak boleh mencampuradukkan aqidah dan peribadahan agamanya dengan aqidah

dan peribadahan agama lain berdasarkan:

t. Al-Qur'an surat Al-Kafirun ayat t-6: "Katakqnlah: Hai or(mg-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa

yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi

penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penye.mbah Tuhan yang aku sem-

bah. tJntukmulah agamamu dan untukkulah agamaku."

z. Af-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 42: "Dan janganlah kamu'campur adukkan yang hak dengan yang bathit

dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui."

Bahwa ummat lslam harus mengakui kenabian dan kerasulan tsa nl-Masih bin Maryam, sebagaimana

pengakuan mereka kepada para Nabi dan Rasul yang lain, berdasarkan atas'

t. Al-Qur'an surat Maryam alat 30-32: "Berkats lsa: Sesungguhnya aku ini hamba'Allah. Dia memberiku AI-

Kitab (lnjil) dan Dia menjadikan aku seoraryg,nabi. Dan Dia menjadikan aku seorangyang diberkahi di mana.

saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan shalat dan menunaikan zakat selama aku

hidup. (Dan Dia memerintahkan aku) berbakti kepada ibumu (Maryam) dan Dia tidak menjadikan aku se-

orang yang sombong lagi celaka."

2. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 75: "Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang Rosul yang sesungguhnya

tetah tahir sebelumnya beberapa Rosul, dan ibunya seorang yang sangat benar. Kedua-duanya biasa

memakan makanan (sebagai manusia). Perhatikanlah bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka lahli
Kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memper-

hatikan ayat-ayat Kami itu)."

3. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 285: "Rasul telah beriman kepada At-Qur'an yang diturunkan kepadanya

dari Tuhannya, demikian p-ula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Attah, malaikat-

malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan

antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul-rasui,l-Nya", dan mitereka mengatakan: "Kami dengar dan

kami taat." (Mereka berdoa): "Ampunitah kami yaTuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembati."

Bahwa barangsiapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih daripada satu, Tuhan itu mempunyai anak lsa

Al-Masih, maka orang itu kafir dan musyrik berdasarkan atas:

t. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat l2t "sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata: Sesungguhnya

Allah itu ialah AI-Masih puta Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata: Hai Bani Israil, sembahlah Allah

Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yq.ng mempersekutukan (sesuatu dengan) Altah, maka pasti

Aillah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka, tidak adatah bagi orang zhalim itu se-

orang penolong pun."

z. Af-Qur'an surat Al-Maidah ayat 73: "sesungguhnya kafir orang-orang yang mengatakan bahwa At^tlah itu
adalqh salah sal.u dari yang tiga (uhan itu ada tiga), padahat sekati-kali tidak adaTuhan selain Tuhan yang

Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu pasti orang-orAng kafir itu akan d,isentuh

siksaan yang pedih."

3. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 30: "Orang-orang Yahudi berkata uzair itu anak Attah, dan orang-orang Na -

srani berkata Al-Masih itu anak Allah. Demikianlah, itulah ucapan dengan mulut mereka. Mereka meniru

ucapan atau perkataan orang-orang kafir yang terdahulu, dilaknati AIIqhJah mereka bagaimana mereka

sampai berpaling."

Bahwa Allah pada hari kiamat nanti akan menanyakan lsa, apakan dia pada waktu di dunia menyuruh

kaumnya agar mereka mengakui lsa dan lbunya (Maryam) sebagai Tuhan. lsa menjawab: "Tidak." Hal itu
berdasarkan atas Al-Qur'an surat Al-Maidah alat 116{18: "Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hq.i ,to 
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putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: 'ladikantah aku dan ibuku dura orang tuhan selain 1' 
" niputra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikantah aku dan ibuku dua orang tuhan selain 1' 
" ;'*

Altah?" Isa menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaktah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (menga- 
*4"b"

takannya).Jika aku pernah mengatakannya maka tentulah Engkau telah'mengetahuinya. Engkau mengetahui

apayang ada pada diriku dan aku tidakmengetahui apayang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Ma-

ha Mengetahui perkara yang gaib-gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau

perintahkan kepadaku (mengatakannya) yaitu: "sembahlah Attah Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku

menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antarg mereka. Maka setelah Engkauwafatkan (angkaQ

aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.Jika Eng-

kau menyiksa mereka, maka sesungguhnyg mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengam-

puni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Msha Perkasalagi.Maha Bijaksana."

lslam mengajarkan bahwa Allah SWT itu hanya satu, berdasarkan atas Al-Qur'an surat Al-lkhlas: "Katakan-

lah: Dia-lah Allah Yang Mqha Esa, Allah adalah Tuhain yang bergan-tung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada

beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorsng pun yang setara dengan Dia."

lslam mengajarkan kepada ummatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat dan dari lara-

ngan Allah SWT, serta untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan, ber-

dasarkan atas:

t. Hadits Nabi dari Nu'man bin Basyir: "sesungguhnya apa-apa yang hatat itu telah jetas, dan apa-apa yang

haram itu pun telah jelas..Akan tetapi di antara keduanya itu banyakyang syubhat (seperti halal, seperti

haram) kebanyakan orang tidz.k rnengetahui yang syubhat itu. Barang siapa memelihara diri dari yang syub-

hat itu, maka bersihlah agama dan kehormatannya. Tetapi barang siapa jatuh kepada yang syubhat maka

berarti ia tetah jatuh kepada yang haram, semacam orang yang menggembalakan binatang rnakan di daerah

Iarangan itu. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai larangan dan ketahuilah bahwa larangan Allah ialah

apa-apa yang diharamkan-Nya (oleh karena itu yang haram jangan didekati)."

z. Kaidah Ushul Fiqih: "Menolak kerusakan-kerusakan itu didahalukan daripada menarik kemaslahatan-ke-

maslahatan (jika tidak demikian sangat mungkin mafasidnya yang diperoleh, sedangkan masholihnya tidak

dihasilkan)."

MEMUTUSKAN

Memfatwakan:

t. o.*fi" Natal di lndonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi lsa AS, akan tetapi

Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas.

2. Mengikuti upacara Natal Bersama bagi ummat lslam hukumnya haram.

3. Agar ummat lslam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah SWT dianjurkan untuk tidak
mengikuti kegiatan-kegiatan Natal.

Jakart4 t Jumadil Awal 14ol H

, Marer r98r

KOMTST FATWA MAJELTS U|AMA INDONESIA

KETUA

KH. M. SYUKRI G.

SEKRETARIS

,Drs. H. MAS'UDl
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SOAL:

Assalamu'alaikum. Adik laki-laki saya (usia 14 qahun)

mengeluh tentang penyakit yang dideritanya. Setiap se-

lesai kencing sisa air seninya masih ada yang keluar

dengan sendirinya. Sehingga setiap hendak berangkat

ke sekolah ia harus membungkus kemaluannya agar

sisa air kencing tersebut tidak mengenai celananya.

Keluhan ini sudah disampaikan ke dokter dan sudah

diberi obat, namun masih belum ada hasilnya. Penyakit

apakah itu? Apa obatnya? Perlu diketahui bahwa ia juga

sedang menderita asma, apa itu berpengaruh?

J azakum ul I o h u kh o i ro n.

(Ummu Abdillah, Bumi Alloh, o8522559)on)

JAWAB:
Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh.

Semoga Alloh de senantiasa memuliakan kita. Perlu di-

ketahui bahwa Adik Anda saat ini sedang mengalami

kelainan pada sistem kerja ginjalnya (awas! bukan pada

ginjalnya). Tapi jangan terlalu khawatil tidak sedikit

orang dewasa yang mengalami hal yang serupa.

secara umum, keluhan ini bisa dihilangkah, bahkan

pada sgbagian or.ang akan hilang dengan sendirinya tan-

pa melakukan pengobatan sama sekali.Jika munculnya

kelainan itu masih baru dan belum terlalu meresahkan

(sampai 4 kali kebocoran setiap harinya) maka sebaik-

nya Anda biarkan saja terlebih dahulu selama beberapa

hari, karena bisa jadi kelainan itu akan hilang dengan

sendirinya. Tetapi jika kelainan ini sudah lama dan cu-

kup parah, maka sudah sepatutnya dilakukan terapi

yang intensif.

> PENYEBAB

Penyebab dari kelainan ini sangatlah beragam. Na-

mun secara umum, kelainan itu muncul karena perla-

kuan yang kurang tepat terhadap cara pengaturan

buang air kecilnya; seperti kencing dengan cara dipaksa,

terlalu tegang, terlalu tergesa-gesa dan tidak membiar-

kan air kencing mengalir secara wajar.

*'
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Juga bisa jadi karena alat vital ini diperlakukan seca-

ra nyleneh, seperti onani, menarik kemaluan setelah

kencing, sering mandi air panas, sering melakukan per-

napasan perut, dan sebagainya.

Penyebab lain, mungkin pernah terjadi kecelakaan
'atau.benturan'pada daerah pinggang dan betis kaki,

atau terjadi pembebanan berlebih pada daerah kema-

luan, seperti tekanan dari sadel sepeda atau jok motor

ketika melewati jalan yang berlubang.

Selain itu, faktor makanan pun bisa jadi penyebab-

nya seperti sering mengonsumsi makanan yang dapat

menaikkan libido; sari kurma, jahe, air kelapa, kop! atau

karena dampak dari minum obat dalam jangka panjang.

> PEMERIKSAAN AWAT

Melihat Adik Anda yang masih berusia dini, kemung-

kinan penyebabnya ada tiga; bisa karena kesalahan cara

kencing, terkena benturan, atau karena terlalu banyak

minum obat dalam iangka waktu yang lama.

Sebelum menyimpulkan keluhan Adik Anda, sebaik-

nya berpikirlah terlebih dahulu dan lakukanlah peme-

riksaan secara bertahap dan penuh pertimbangan.

Perhatikan kondisi kejiwaannya. Jangan sampai kepu-

tusan yang Anda buat justru mengacaukan pikirannya.

Langkah pertama yang bisa Anda lakukan ialah

memperbaiki cara kencing, mengatur pola makan, dan

melakukan pemijatan. Untuk sementara waktu hindari

makanan yang dapat menaikkan libido. Lakukan tahap

ini selama l5 hari.

Setelah 15 hari, perhatikan apakah sudah ada peruba-

han. Jika belum, lakukan pemijatan secukupnya pada

daerah pinggang, leher dan betis selama 5 hari berturut-

turut. Perhatikan apakah ada perubahan setelah lima

hari itu ataukah tidak. Jika tidak, maka bisa dipastikan

penyebabnya ialah karena pengaruh obat.

> ADAKAH HUBUNGAN DENGAN ASMA?

Secara umum, kelainan ini tidak ada hubungannya

sama sekali dengan penyakit asma. Tapi, kelainan ini

merhiliki hubungan yang sangat erat dengan obat asma

yan'g dikonsumsi, terutama obat kimia.Jika benar Adik

Anda mengonsumsi obat asma dalam jangka waktu
yang lama (dikatakan lama bila pengobatannya dila-

Tak TerkonErollng



kukan terus-menerus melebihi satu bulan), maka sudal,r

bisa dipastikan inilah penyebab utamanya.

Ginjal berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi

yang terbesar, sedangkan paru-paru adalah tempat pe-

nyempurna energi. Pengobatan asma akan tertuju ke-

pada paru-paru. Dan mau atau tidak mau tubuh akan

melakukan kerja paksa terhadap paru-paru agar bekerja

lebih keras. Sehingga dengan begitu tubuh akan meng-

alami gangguan pada sistem pembakaran energi"

"f 
ika paru-paru gagal mengolahnya, otomatis c4dang-

an energi yang tersimpan akan diambil, baik yang ber-

ada dalam ginjal maupun lemak yang ada dalam hati.

Akhirnya, ginjal menjadi lemah sehingga kencing jadi

tidak terkontrol.
Namun, jika Adik Anda tidak pernah mengonsgmsi

obat asma atau hanya sesekali saja, maka-wallohu

a'lam-penyebabnya ialah murni dari kelainan saluran

kencing yang ada di bawah kontrol sistem kerja ginjal.

> sotusl
Yang perlu dijadikan pertimbangan ialah apakah

perlu menghentikan obat asma ataukah tidak. Silakan

Anda pilih mana yang lebih menenteramkan hati. Ke-

duanya memiliki nilai positif. Perhitungkanlah faktor

manfaatnya. Jangan terburu-buru mengejar salah satu

penyelesaian tanpa memperhatikan dampak-dampak

yang mungkin terjadi.

Jika bisa, pilihlah model terapi yang bisa mengatasi

semua permasalahan. Jika tidak, sebaiknya prioritaskan

pada permasalahan kencing yang tak terkontrol dahulu,

lagi pula sifatnya hanya sementara dan mudah disem-

buhkan. Sedangkan asma membutuhkan waktu yang

cukup lama untuk kesembuhannya dan lebih mudah

kambuh dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti musim

penghujan, iritasi atau saat kelelahan. Tapi jika saat ini

asmanya sering kambuh, sebaiknya pengobatan diprio-
ritaskan pada asma terlebih dahulu.

> KHASIAT MADU DANJINTAN HITAM

Madu dan jintan hitam mungkin bisa menjadi pilih-

an Anda. Tapi, sebelum melangkah lebih jauh perlu ka-

mi tekankan bahwa Anda harus memiliki sifat sabar;

tidak cepat mengharapkan hasilnya tidak cepat,berpu-

tus asa, dan tidak mudah menyerah. Ketahuilah, peng-

obatan asma melalui terapi ini membutuhkan waktu
yang lama dan hasilnya bersifat semu, yakni hampir ti-

dak tampak karena reaksinya bersifat biologis.

Bersikaplah rasional dan jangan ingin menang sen-

diri. Coba bayangkan, pengobatan asma dengan obat

kimia saja membutuhkan waktu yang lama, bahkan

sampai berbulan-bulan. Untuk tahap awal pengobatan-

nya saja membutuhkan waktu sampai 6 bulan, belum

lagi jika ditambah dua fase berikutnya dan seterusnya.

oleh karena itu, kesabaran dan ketelatenan sangat di-

perlukan dalam setiap pengobatan asma, baik secara

kimiawi terlebih lagi secara tradisional.

Ada dua keuntungan yang akan Anda peroleh jika

menerapkan pengobatan ala jintan hitam dan madu ini,

yaitu kondisi ginjal dan paru-paru Anda akan membaik.

Begitu pula efeknya bagi tubuh, keduanya bisa mengha-

silkan pembagian yang pas. Dosis terbesar akan meng-

alir ke paru-paru secara alami dan sisanya akan lari ke

ginjal, sehingga pengobatan perpaduan jintan dan ma-

du ini bisa dibilang sangat efektif. Apalagi jika dikaitkan

dengan sifatkelainan paru-paru dan ginjal.

> TEMPI YANG DIANJURKAN

Apakah Adik Anda sedang meminum obat atau pun

tidak, cobalah terapi berikut:

t. Latihan mengendalikan kekuatan saluran
kencing.
Caranya, atur keluarnya air kencing dengan cara me-

' Jika sibuk, pinggang bisa ditinggatkan karena pengaruhnya sangat
keci[.

i*.{
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nahan dan melepas aliran air kencingnya. Tahanlah air

kencing yang akan keluar selama satu menit, lalu le-

p"rk"n s"tu menit, kemudian tahan lagi. Lakukan hal

ini secara teratur dan !,erulang-ulang.

Jangan khawatir; ini tidak akan berdampak buruk

bagi AdikAnda,Justru ini akan menguntungkan, sebab

saluran kencing akan lebih kuat dan lebih terlatih. Sa.

luran kencing akan dipijat secara alami dari dalam, se-

buah pemijatan yang tak mungkin dilakukan oleh

tangan. Meski demikian, jangan lakukan cara in!lebih
dari sepuluh hari. Jika tidak ada perubahan, sebaiknya

Anda berpindah ke alternatif yang lain.

2. Pemijatan
Lakukan pemijatan pada daerah sebelah dalam., ibu

jari kaki, letaknya pas di antara ruas ibu jari dan telun-

juk kaki, betis dan daerah pinggang.l tnsya-Alloh cqra ini

sangat efektif meski rasanya agak sedikit nyeri.

Jika Anda kesulitan melakukan pemijatan pada dae-

rah tersebut, jangan khawatir; masih ada titik pemijatan

yang lain. Bahkan, titik ini cenderung lebih bagus dari-

pada titik sebelumnya yakni.titik yang berada di daerah

perut. Cari dan perhatikan otot-otot yang nampak pada

daerah kemaluan, yaitu otot-otot yang menjalar dari

arah kemaluan menuju perut. Telusuri daerah tersebut,

lalu carilah titik yang dapat menimbulkan rasa nyeri

yang luar biasa.Jika sudah ketemu, pijatlah dengan cara

mencubit.

Coba Anda periksa, apakah ada kelainan pada daerah

kemaluan Adik Anda ataukah tidak. Cara pengetesannya

cukup mudah, yakni dengan memegang dan meraba ke-

dua buah pelir. Periksa dan pencet secara perlahan;Jika

ada daerah yang terasa nyeri dan ngilu maka memang

ada kelainan pada kemaluan Adik Anda.

Pijatlah daerah yang terasa nyeri dan ngilu tersebut

dengan pelan dan lembut. Bersyukurlah jika memang

penyebab kencing yang tak terkontrol tersebut berada

pada daerah ini. Sebab, biasanya hanya dengan dua kali

pijat saja akan sembuh

3. Pembekaman
Bekamlah daerah pinggang, terutama pada bagian

samping pinggang, yakni pada ruas pertemuan antara

pinggang dan punggung (ruas t3 dari atas), ditambah

pembekaman pada daerah bawah mata kaki bagian da-

lam. Ketahuilah, pembekaman di sini hanya bersifat

membantu. Hal ini karena kelainan ini disebabkan oleh

selaput dan syaraf kemaluan, bukan karena darah. Da-

rB'{"
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lam kasus ini, pemijatan lebih unggul daripada bekam.

Wallohu a'lam.

> TINDAKAN PENCEGAHAN

Adapun tindakan pencegahan agar tidak merasakan

keluhan seperti yang dirasakan Adik Anda, mungkin

hal-hal berikut ini cukup baik untuk diperhatikan:

* Latihan kekuatan syaraf. Untuk melatih kekuatan

tr syaraf kemaluan, terlebih dahulu harus dipelajari

bagaimana kondisi atau posisi yang sering menye-

babkan kencing tak terkontrol. Jika sudah ditemukan,

lati hlah gerakan tersebut.

Lakukan gerakan persis dengan model gerakan yang

menyebabkan kencing tak terkontrol. Lakukan hal itu
secara berulang-ulang. Lakukan secara bertahap dalam

satu waktu dengan cara bersambung-sambung. .

Misalnya, jika hanya ada dua gerakan, yakni gerakan

ketika akan duduk dan ruku', maka kedua gerakan

tersebut perlu Anda latih secara berulang-ulang. Ambil

posisi akan duduk, lalu lakukan gerakan sebanyak to

kali. Setelah selesai, baru melakukan gerakan ruku' 10

kali juga.

* Hindari pembebanan berlebih, terutama pada dae-

A rah kemaluan. Seperti berlebihan duduk di sadel se-

peda. Jika terpaksa harus naik sepeda maka sebaiknya

sesekali merubah posisi duduk, beban bisa dipindahkan

ke paha atau yang lain ketika mengayuh. Juga kurangi

pembebanan terhadap perut, seperti tidak mencabut

atau menarik benda yang banyak menguras tenaga. 
.

* Hindari pernapasan perut dan bernapaslah secara

-) wajar.

4 Hindari memakai celana dalam terlalu ketat/keke-
&f cilan.

o Hindari membungkus kemaluan dengan plastik

) "t"u 
yang semisalnya..lita perlu, pakailah pembalut

wanita. Hal itu lebih baik.

4n Lakukan kencing dengan bena; caranya ambil po-

U sisi duduk dengan bertelekan pada salah satu kaki.

Biarkan air kencing mengalir secara wajar.Jangan dita-

han atau dipaksa.

Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga

bermanfaat untuk kita semua. wallohu a'lam. *
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Mendidik Keluarga...
$b*b,,i!gtdidntji&ii#i'ih'.i4

'Ya Atloh, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu petunjuk, ke-

mkwsan, kemamtpuan unmk meniaga kehormatan diri dan

kecukupan."s

Demikian pula do'a beliau'

d.i\

br

'Ya Atloh, berikanlah iiwaku ketakwaannya dan bersihkanlah

dia, sesungguhnya Engkau yang terbaik membersihkannya.

Engkaulah Pelindung dan Pemeliharanya. Ya AIIoh, sesung-

guhnya aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak

bermanfaqt, dari hati yang tidak khusyu', dari iiwa yang

tidak pernah kenyang dan dari do'a atau permohonan yang

ti dak dip erken an kan."s

Termasuk dalam hal ini, orang tua hendaklah mem-

perbanyak do'a untuk istri dan anak keturunan agar di-

anugerahi ketakwaan. Alloh da berfirman menceritakan

perihal hamba-hamba-Nya yang sholih:

Dan orang-orang yang berkata' "Ya Robb kami, anugerahkan'

lah kepiada kami istri-istri kami dan keturunsn kami sebagdi;

penyenang hati (kami). Dan iadikanlah kami pemimpin bagi

or an g-oran g y an g b ertakw a. (QS. al-Furqo n lzsl I 4)

* Mendidik keluarga agar senantiasa memusatkan per-

*p hatian dalam perneliharaan ddn pembersihan hati

untuk bertakwa. Memperbanyak ibadah (amal sholih)

yang diperintahkan Alloh, seperti sholat, puasa. dan lain-

nya, karena ibadah akan membersihkan jiwa, hati, sekali-

gus mengantarkan menuju takwa. AllohTa'ala berfirman:

Hai manusia, sembahlah Robb-mu yang telah menciptakan-

mu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa.

itr{'
'i f;i';ll:rl!d*;i
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(QS. al-Baqoroh [2]: zt)

g Mendidik seluruh anggota keluarga untuk senantiasa

%# berpegang teguh pada ajaran ahlussunnah wal ia-
' ma'qh, baik aqidah, ibadah, dakwah, mu'amalah, akhlak

dan moral, dan lainnya. Ahlussunnah wal iama'ah yang di-

maksud adalah para pengikut sa/af lpendahulu) umat ini

yang sholih dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut-tabi'in

dan orang-orairg yang mengikuti mereka dengan baik,

dan bukan mengikuti ialan-jalan ahtulbid'ah yang mengk-

laim dirinya sebagai ahlusiunnah. Alloh la'cla meme-rin-

tahkan kita agar mengikuti jalan hidup para salaf kita

yang sholih yang telah mengikuti jalan Alloh ,€ yang

lurus. ltulah wasiat Alloh ,€ kepada kita agar kita menda-

pati ketakwaan. Alloh ,* berfirman: t

'JA\'\# S i7 ;;6 t1-i*,*itr t:rl' it3y
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Dan bahwa $ang Kami perintahkan ini) adalah ialan-Kuyang

Iurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti ia-
lan-jalan (yang lain), karena ialan-ialan itu akan mencerai-

beraikan kamu dari ialan-Nya (yang lurus itu).Yang demikian

itu diperintahkan Alloh kepada kamu agar kamu bertakwa.

(QS. al-An'am [6J: t53)

Akhirul Kalam
Saat ini, kita berada di bulan Desember. Seperti bi-

asanya, bulan ini dipenuhi dengan fenomena-fenomena

penyimpangan dari ketakwaan. Sebagian kaum muslimin

terfitnah dengan kebiasaan kaum yang sesat dari kala-

ngan orang-orang Nasrani, di mana sebagian umat ini

turut larut memeriahkan hari raya kaum Nasrani terse-

but, termasuk larut dalam bertahun baru. Tidak hanya di

dalam rumah, namun juga di luar rumah. Bahkan hampir

di setiap tempat pada wiktu itu akan kita dapati kemak-

siatan yang sangat menyeruak sebagai tanda tidak adanya

ketakwaan pada setiap diri pelakunya, termasuk menan-

dakan semakin sirnanya ketakwaan tersebut dari kelu-

arga kaum muslimin. Semoga Alloh melindungi keluarga

kita dari dosa dan kemaksiatan; serta menjadikan kita ter-

masuk hamba-Nya yang selalu bertakwa kepada-Nya. l'

8 Hadits shohih. Diriwayatkan oteh Tirmidzi no. 3964 dan lainnya
s HR. Muslim no. ToBr dan Nasa'i no.5475
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Sebagai orang yang diberi.amanah mehgurus hewan qurban,
enEah sebagai panitia qurban, jagal, petugas kesehaban
hewan/dokter hewan, pebugas penguliuan hewan qurban atau
bagian pendisuribusian daging qurban; ditunlut mengetahui
prosedur baku yang harus diikuui selama menangani hewan
qurban sampai daging qurban siap dikonsumsi dengan aman.

leh karena itu, panitia qurban disarankan'berko-

ordinasi dengan petugas kesehatan hewan/dokter

hewan setempat (dinas terkait) selama pelaksa-

naan qurban. Dengan begitu, risiko panitia qur-

ban terkena penyakit sebelum hewan disembelih,'atau

terkena penyakit akibat menangani daging qurban, atau

menjadi sakit setelah mengonsumsi daging qurban; dapat

dihindari. Prosedur tersebut merupakan persyaratan dan

harus dilakukan dengan disiplin karena daging adalah

makanan yang sangat mudah terkontaminasi kuman.

Daging Qurban Layak Konsumsi
Daging hewan qurban yang layak untuk dikonsumsi

ialah yang memenuhi persyaratan kesehatan berupa

aman, sehat; utuh dan halal (ASUH). Daging yang aman

mensyaratkan daging tersebut berasal dari hewan yang

tidak mengandung bahan yang dapat membahayakan ke-

sehatan manusia, seperti bahaya fisik (adanya logam,

kaca benda asing lain), bahaya kimia (formalin, boraks,

zat pewarna) serta bahaya biologis (bakteri, virus, para-

sit). Daging sehat artinya daging tersebut harus berasal

dari hewan yang sehat, mengandung zat-zat yang bergu-

na bagi kesehatan tubuh, seperti asam amino essensial,

mineral dan vitamin. Utuh artinya daging tersebut tidak

ditambah atau dicampur dan dikurangi dengan suatu zat

tertentu, seperti daging yang dicampur dengan daging

laitr atau daging glonggongan. Halal artinya daging terse-

but berasal dari hewan yang dipotong dan ditangani se-

suai dengan syariat lslam.

Bagaimana Cara Memperoleh Daging ASUH?

Untuk mendapatkan daging yang ASUH diperlukan

prosedur penanganan yang cukup serius, mulai dali hulu
sampai hilir.rMulai dari: a)pemilihan hewdn qurban yang

sehat, b)cara pengangkutan dan penurunan hewan yang

meminimalisir stres pada'hewan, c) tempat penampun-

gan hewan yang nyaman, d) makan dan minum yang

cukup selama berada di tempat penampungan/peristira-

hatan, e)cukup istirahat sebelum disembelih, f)perhatian

petugas jagal dan orang-orang-yang menangani daging

terhadap tempat dan peralatan yang ber.sih, perlakuan

yang baik kepada hgwan sgbelum disembelih, g)pemerik-

saan sebelum penyembelihan (ante mortem), h)tata cara

menjatuhkan hewan, i)proses penyembelihan yiang benar

dan syar'i, j)proses pengulitan dan pengeluaran jeroliiii
(hati, usus, paru-paru, dan.lain-lain), k)penanganan dan

tempat karkas yang benar; l)pemeriksaan pasca penyem-

belihan (post mortem;,' m) pengemasan (packing) yang

baik, n)Tpbil angkut daging yang bersih dan memenuhi
persyaratan kesehatan.

Pemilihan Heyvan Qurban
Mulai dari pemilihan hewan qurban, perlu diketahui

ciri hewan qurban yang bai( misalnya memiliki postur

tubuh yang besal dada lebar dan dalam, badan persegi.

panjang temperamen tenang kaki yang kuat, mata bQrsl-

na[ dan bulu halus hewan sehat dan tidak cacat. Ciri .

hewan sehat ialah yang berkulit lentur dan bersih, mata

bersina[ dan nafsu makannya baik. Pada pejantan memi-

liki testis simetris dan normal, libido tinggi (agresif) dan

responsif terhadap induk yang sedang birahi dan cukup

umur. Ciri-ciri sapi yang sehat ialah nafsu makan besar

' Jika hal ini te{adi maka hendaknya her,rran qurbdn dilarang untuk
disembetih.
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dan agak rakus, minum teratur (1 8 kali/hari), mata me-

rah, jernih dan tajam, hidung bersih, memamah biak bila

istirahat, kotoran normal dan tidak berubah dari hari ke

hari, telinga kaku dan sering digerakkan, kaki kuat, mulut
basah, temperatur tubuh normal (38,5-39oC) dan lincah.

Adapun tanda-tanda sapi yang sakit di antaranya; mata

suram, cekung, mengantuk, telinga terkulai, nafsu makan

berkurang, minumnya sedikit, kotoran sedikit, mungkin

diare atau kering dan keras, badan panas, detak jantung

dan pernafasan tidak normal, badan menyusut, berjalan

sempoyongan, kulit tidak elastis, mulut dan hidung ke-

ring, bulu kusut dan temperatur tubuh naik tqrun.

Perawatan Hewan Qurban Sebelum Disembelih

Pengangkutan dan sarana penampungan berpotensi

menyebabkan hewan menjadi stres, kelelahan, tidak nya-

man, mudah terluka, memal frakturi demam, lapaq dan

haus. Faktor-faktor lain yang menyebabkan hewan stres

Juga perlu dicegah, pisatnya memisahkan hdwan dari te-

mannya, diikat bagl hewan yang tidak blasa diikat, atau

alas tempat pdnampungan yang kasar. Hdwan perlu isti-

rahat paling tidak tz-z+ jam sebelum dissmbelih, karena

hewan yang cukup istirahat membuat kualitas dagingnya

semakin baik. Selain itu, sebelum disembellh hewan ha-

rus bersih, puasa makan selama 12 jam-tetapl ntinum ha-

.rus selalu tersedia, sehingga isi perut/usus tidak melim-

al-tilauaddah ti'(
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pah, diharapkan dengan demikian darah yang keluar se-

lama penyembelihan bisa maksimal dan karkas mudah

dikuliti. '

Yang tidak boleh dilupakan ialah pemeriksaan hewan

qurban sebelum disembelih (ante mortem) oleh petugas

kesehatan hewan/dokter hewan. Hagil pemeriksaan ini
bisa berupa kesimpulan bolehnya disembelih tanpa sya-

rat, atau disembelih dengan syarat, atau tidak boleh di-

sem6elih. Prosedur selanjutnya yang mesti diperhatikan

ialah perlakuair sebelum penyembelihan tidak boleh ka-

sar karena hal itu bisa mernpengaruhi kualitas daging. Di

antara metode yang bisa dilakukan ketika menjatuhkan

hewan ialah dengan metode Barley.

Yang haius dipersiapkan sebelum penyembelihan ia-

lah: tempat penyembelihan hendaknya bersih, kering, ter-

pisah, bebas debu, asap, cemaran bahan kimia atau logam

berat, di kandang penampungan sementara ha4rs selalu

tersedia air bersih, tempat penanganan karkas iuga harus

bersih, jagal dan petugas yang menguliti dan menangani

daging juga harus bersih tangan dan pakaiannya, sering

cuci tangan, dilarang merokok sambil makan atau mi-

num tanpa mencuci tdngan terlebih dahulu, jika ada luka

atau koreng pada tangan, diharuskan memakai sarung

tangan. Selain itu hendaknya disiapkan pula lubang.pe-

nampung darah/isi rumen berukuran 50 cm x 50 cm x 40

cm atau sesuai jumlah hewannya, juga alas kayu tempat

kepala hewan saat dipotong, tempat menggantung he-

wan pada saat dikuliti dan alas untuk pengulitan sapi/he-

wan besar.

Proses Penyembelihan Hingga Perawatan
Daging Qurban

Proses penyembelihan hendaknya dilakukan dengan

sekali tekanlpotong tanpa mengangkat pisau dari leher-
kepala tidak langsung dipisahkan dari badan, dan hen-

daknya menggunakan pisau yang tajam dan bersih. Selain

itu, badan si jagal pun harus bersih, jika tidak maka hal

tersebut berpotensi membawa bakteri yang dapat mence-

maridaging.
Setelah hewan mati, kedua kaki belakang digantung

untuk menyempurnakhn pengeluaran darah dan mence-

gah kontaminasi silang, selain juga untuk'memudahkan
proses pengulitan. Pengulitan hendaknya dilakukan de-

ngan sayatan pada bagian tengah sepanjang kulit dada

dan perirg dilanjutkan sayatan pada bagian tengah kaki.

Saluran makanan dan anus dikeluarkan agar isi lambung

dan usus tidak keluar mencemari daging. Selanjutnya,

jerohan dikeluarkan dan dipisahkan antara jeroan merah

(hati, jantung paru-paru, ginjal, lldah) dengan jeroan hi-
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jau (lambung, usus, esofagus dan lemak) kemudian dire-

bus. Hindari juga mencuci jerohan dengan air kotor; mi-

salnya dengan menggunakan air sungai yang tidak
diketahui secara jelas kebersihannya. Karkas dipindahkan

ke tempat khusus penanganan karkas lebih lanjut selama

menangani daging. Diusahakan seminimal mungkin pe-

kerja melakukan kontak langsung dengan daging. Lang-

kah selanjutnya ialah pemeriksaan pasca penyembelihan

pada daging (post mortem) oleh petugas kesehatan he-

wan (dokter hewan). Beberapa kesimpulan yang mung-

kin bisa dihasilkan dari pemeriksaan ini ialah: diijinkan

untuk dikonsumsi manusia, daging dari hewan sehat,

daging berasal dari hewan sakit yang bersifat lokal, di-

ijinkan dikonsumsi dengan syarat atau tidak boleh dikon-

sumsi, atau daging dari hewan sakit t9 penyakit (jenis

penyakit khas seperti antraks beserta cirinya telah diba-

has pada edisi terdahulu).

Aspek higiene daging yang harus diperhatikan, selain

pekerja daging yang harus sehat beserta peralatannya

yang bersih, adalah lalat atau serangga makanan, lantai

atau alas yang bersih dan jauh dari WC. Plastik yang di-

gunakan untuk mengemas daging adalah plastik yang

berwarna bening dan hindari menggunakan plastik /<re-

se/< warna gelap (keterangan lengkap telah dibahas pada

edisi terdahulu masalah kemasan). Pendistribusian da-

ging juga harus memperhatikan kebersihan sarana trans-

portasi dan hindari daging bersentuhan langsung dengan

alat transportasi. Jika jarak pendistribusian cukup jauh,

harus diangkut dalam ruangan/kotak berpendingin.

Panitia atau masyarakat dapat melakukan pengawas-

an secara mandiri sebelum petugas datang terhadap sta-

tus kesehatan hewan qurban, misalnya perihal nafsu ma-

kan dan minumnya, atau keadaan-keadaan lainnya yang

umum terjadi. Beberapa penyakit spesifik, seperti an-

traks, ditandai dengan gejala demam yang tinggi dan ke-

luarnya darah dari lubang alami. Pada penyakit-penyakit

mulut dan kuku akan didapati lepuh pada mulut dan

kuku hewan. Jika mendapati hewan yang kesehatannya

mencurigakan segera laporkan ke dokter hewan atau
dinas terkait. Penyakit menular lain yang perlu diwas-

padai ialah TBC.

Setelah pemotongan, sebelum petugas datang, panitia
juga dapat melakukan pengamatan keadaan karkas dan

jerohan. Pada kasus antraks akan ditemukan organ limpa
yang bengkak, dan pada hati biasanya akan ditemukan

cacing hati. Setelah cacing hati tersebut dikeluarkan, ba-

ru dapat dikonsumsi, kecuali jika keadaan hati telah
banyak mengalami kerusakan. Bagian paru-paru yang

mengeras dan berubah warna karena adanya penyakit
juga diiris dan dibuang, sedangkan bagian yang tidak
mengalami perubahan warna boleh dikonsumsi. Bagian-

bagian karkas yang karena memar atau yang lain yang ti-
dak layak dikonsumsi juga diiris dan dibuang. Jika ada

hal-hal yang abnormal yang ditemukan pada karkas bisa

dilaporkan kepada dokter hewan atau dinas terkait. {.
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Kami Mengharapkan Partisipasi Anda
Jawablah pertanyaan berikut ini:
1. Darimana anda.mendapatkan informasi ten-

tang majalah al-Mawaddah?
a. Saudara atau temah
b. Agen
c. lnternet
d. Brosur, pamflet, atau iklan majalah
e. Lainnya (sebutkan): e. Lainnya (sebutkan):

KIRIMKAN JAWABAN ANDA MELALUISMS KE: I]8:I,-I. J4Ti 1,$].?

DENGAN CARA KETIK: r];.lriliitril,:irit;t1;llkr:i,,rtlildl(orinanilLlri."rlint;llj:rr,rr1i

Atas kesediaannya kami sampaikan jazakumullohu khoiron kotsiro.

2. Di manakah anda mendapatkan (membeli)
majalah al-Mawaddah?

a. Saudara atau teman
b. Agen
c. Kios majalah atau koran
d. Tempat pengajian

*



0leh: dr. Aniek Rochmowoti

anker kulit adalah salah satu ben-

tuk penyakit kulit berupa sel kan-

ker yang tumbuh pada lapisan

luar dari kulit.

\t;:l l)'llr\/(:l)ii ilr-. j/ 1 
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Di antara faktor yang menjadi pemi-

cu munculnya kanker kulit ini ialah si-

nar matahari dan ultraviolet. Kedua

sinar ini bersifat merusak. Dan kerusak-

an itulah yang bisa berlanjut menjadi

kanker. Selain itu, faktor lain seperti

hereditas atau genetik dan lingkungan

tempat tinggal juga ikut berpengaruh

terhadap munculnya penyakit yang

lumayan berbahaya ini.

Dua hal yang mempengaruhi keru-

sakan kulit akibat sinar matahari ini ia-

lah terlalu banyaknya jumlah sinar

yang diterima kulit selama bertahun-ta-

hun, dan seringnya expose dengan sinar

matahari. Hal itu bisa menyebabkan

terbakarpya kulit sehingga terjadilah

kanker kulit. Umumnya manusia mene-

rima 80% paparan terhadap sinar mata-

hari pada usia 18 tahun kehidupan.

Karena itu dianjurkan untuk mempro-

teksi anak-anak dari sinar matahari se-

jak usia dini.

Kanker kulit berkembang sangat

lambat. Efek terbakarnya kulit oleh si-

nar matahari yang kita terima minggu

ini membutuhkan waktu selama 20 ta.

hun untuk menjadi kanker kulit.

l'ra ltl rir l'l r':fell i i.;tr;

Faktor keturunan (hereditas) juga

berpengaruh terhadap munculnya kan.

ker kulit. Riwayat kanker kulit bawaan

dari keluarga dapat meningkatkan ke-

mungkinan makin tingginya risiko ter-

kena. Orang berkulit terang dengan

keturunan bagian utara Eropa mempu-

nyai faktor risiko lebih besar.

ll,r hr',r;r ti 
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Level sinar ultraviolet saat ini lebih

tinggi dari 50 atau loo tahun yang lalu.

Hal ini disebabkan oleh berkurangnya

lapisan ozon dari atmosfer bumi. ozon

berfungsi sebagai filter untuk menya-

ring sejumlah sinar ultraviolet yang

masuk ke permukaan bumi. Dengan

makin tipisnya ozon pada atmosfer ma-

ka makin tinggi pula tingkat sinar ul-

traviolet yang masuk ke permukaan

bumi. Satu faktor yang dapat mengu-

rangi intensitas sinar ultraviolet yang

sampai ke bumi ialah awan di langit.

rVlenqut anrjt Rriil,;r: it;titi.:cr Kulil
Ada beberapa langkah yang telah di-

rekomendasikan oleh American Acad-

emy of Dermatology dan Skin Cancer

Foundation untuk mengurangi resiko

kanker kulit, berikut uraiannya:

3 Minimalkan expose dengan. sinar

matahari pada tengah hari, antara

pagi jam to.oo hingga o3.oo (sore).

Pakailah sunscreen dengan sedikit-

nya SPF-l5 atau lebih tinggi ke selu-

ruh bagian tubuh yang ter-expose

sinar matahari.

oleskan lagi sunscreen setiap 2 iam,
bahkan saat cuaca mendung sekali-

pun. Ulangi setelah berenang atau

berkeringat.

Pakailah pakaian yang menutupi tu-

buh dan wajah (topi juga dianjurkan

sebagai pelengkap untuk menutup

dua bagian sekaligus, yaitu wajah

dan leher).

Hindari expose dengan radiasi ultra-

violet pada lampu.

Lindungi anak-anak dari paparan

sinar matahari yang sangat menye-

ngat pada jam lo.oo (pagi) hingga

jam o3.oo (sore).

Gunakan sunscreen hanya untuk
anak usia 6 bulan ke atas. Anak-anak

usia 6 bulan ke bawah harus dihin-

darkan dari paparan sinar pada jam-

jam ini.

i\,il *n trtr i ;l .A^Ll rot, Sehu;i lt litr I usi

Dari fakta ilmiah yang ditulis oleh il-

muwan yang notabene orang barat itu,

secara jelas dan nyata dapat disim-

pulkan bahwa menutup aurat secara

syar'i benar-benar telah melindungi ka-

um muslimin (terutama muslimat) dari

bahaya khususnya kanker kulit. Hal

yang sangat mereka (orang kafir) ten-

tang habis-habisan justru ternyata me-

reka buktikan sendiri sebagian manfa-

atnya bagi manusia. Bahkan, mere

sendiri yang membuat re

agar menutup tubuh guna meli

nya daii aparan sinar matahari

hari lapisan ozon makin tipis,

terserang kanker kulit
gi.*

' Sumber: National Cancer
PDQ Statemenl.

Kuliu Uubuh kita memiliki Fungsi yang begitu berharga. Di anLara

Fungsinya ialah melindungi tubuh dari panas, sinar; inFeksi, dan injuri.

Kutit, juga berFungsi unbuk menyimpan air, lemak, dan vibamin D.l

Lalu, bagaimana iika kulir kira yang multi Fungsi ilu lerseiang kanker
(yang lazim disebut dengan kanker kutit)?

*{
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Melatih Anak UnEuk
Menggosok Gigi

SOAL:
Assalamu'alaikum. Anak saya berusia t6 bulan dan

sudah tambah gigi sejak usia 8 bulan. Saat ini anak saya
'sudah memiliki S gigi; 4 gigi tumbuh di bagian gusi atas,

dan + gigi lainnya di bagian gusi bawah. Yang ingin 6aya

tanyakan, bagaimana cara membersihkan gigi yang efek-

riP
Saya sudah mencoba membersihkannya dengan kapas,

air hangat, kain kasa atau sikat gigi untuk bayi, tetapi

anak saya malah menangis karena tidak mau sehingga

gigi-giginya tetap berwarna kecoklatan. Saya khawatir di

kemudian hari malah terjadi caries pada gigi-giginya.

Mohon penjelasan.,/a zakumulloh khoiron.

(Ummu Muhammad, Bumi Alloh, +6281646o9xxxx)

JAWAB:
Kebersihan diri dan gigi merupakan salah satu cermin

kepribadian seseorang. Maka, sangat tepat jika sejak dini
anak diajari tentang pentingnya kebersihan diri, karena

agama kita, lslam pun nl"ng"njurkannya. Menghadapi

anak memang lebih memerlukan kesabaran dan keuletan

kita sebagai orang tua.

Janganlah memaksa anak untuk membersihkan
giginya jika dia memang tidak mau, tetapi cobalah cara

lain meskipun cara yang Anda terapkan sudah benar.Jika

kita amati, anak-anak akan suka meniru kebiasaan orang

tuany4 misalkan jika anak sering diajak sholat beriamaah

maka dia akan meniru gerakan sholat kita, atau yang lain-

nya. Nah, kebiasaan suka meniru inilah yang bisa Anda

lakukan.

Bersikat gigilah di hadapan anah lalu pelan-pelan beri-

lah dia sikat gigi sern ajarkan cara menyikat gigi yang

benar. Ajari dia memegang sikat dan berkumur. Mudah-

mudahan dalam beberapa hari dia akan mau menyikat
giginya sendiri unpa perlu ada tangisan lagi.

Rubrik lni dihadirkan sebagai sumbangsih kami bagi para pembaca yang
menghadapi probl€m seputar kehamilan, persalinan, serta kesehatan ibu.
Bagi yang ingin berkonsultasi, silakan layangkarl uraian problem.anda '

ke meja redaki melalui surat, atau SMS ke HP. 0852 305 40388 atau
e-mall: majalah.almawaddah@gmall.com lengkap dengan nama atau
kun-yah dan kota anda. Redaksi berhak mengedit seperlunya surat konsultasi
yangl dimuat dalam majalah.

Pengosuh:Ummu Wildon R. Ayu T. Ulondori, A.llld.l(eb.

Madu dan Viuamin
Unuuk Baliua

SOALr
'Assalamu'alaikirm. Ummu Wildan, selain ASl, bolehkah

bayi berusia 6 bulan diberi madu dan vitamin secara ber-

samaan? Berapakah dosis madu yang tepar untuk bayi?

Syukron.

(Asri, Pacitan-Jatim, +628523OOOxxxx)

JAWAB:
Vitamin dan madu sebaiknya diberikan secara terpisah

dan bergantian agar lebih mudah diserap tubuh. Umum-
nya, vitamin yang beredar di pasaran rasanya sudah ma-

nis dan tidak eneg bagi bayi sehingga biasanya bayi akan

suka. Namun, lbu jangan memberikan vitamin semba-

rangan tanpa ada anjuran dari dokrer, baik itu jenis, do-

sis, maupun lama pemberiannya. Karena usianya yang

masih bayi, maka tingkat kebutuhan akan vitamin pun

berbeda dengan anak maupun dewasa. Apalagi jika tidak
ditemukan kelainan pada diri bayi.

Mengenai madu saya kurang begitu mengetahui il-
munya, bertanyalah kepada orang yang ahli di bidangnya.

Keluhan Pada Kaki dan
Panggul SaaE Hamit Muda

SOAL:
Assalamu'alaikum. Ana sedang hamil 3 bulan dan ser-

ing sakit kepala dan nyeri,.khususnya pada bagian kaki

dan panggul. Sampai sekarang ana belum kuat untuk ber-
jalan. Bagaimana cara mengatasinya dan sampai kapan

biasanya gejala ini berlangsung? Jazakallohu khoiron,

(Ayu, Padang panjang, O8lxxxxx)

JAWAB:
lbu hamil sering kali dihadapkan pada berbagai ma-

cam keluhan, baik itu yang ringan sampai yang berat

*{
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hingga menimbull6an gangguan dalam beraktivitas. Seba-

gaimana kita ketahui bersama bahwa ketika hamil hor-

mon dalam tubuh akan mengalami peningkatan sebagai

persiapan janin untuk berkembang sempurna sesuai ke-

hendak Alloh lk. Dari situlah akhirnya timbul berbagai

keluhan, seperti sering capek, mual, muntah, sakit kepala

serta nyeri persendian.

Untuk menguranginya, bisa dilakukan dengan banyak

istirahat, makan makanan sarat gizi serta minum vitamin

sesuai saran tenaga kesehatan. Mengonsumsi cairan yang

cukup, baik itu air putih, kuah sayur; susu minimal 8 gelas

sehari, insya-Alloh bermanfaat untuk mengurangi keluhan

Anda. Gejala tersebut akan berkurang seiring bertambah-

nya usia kehamilan, dan normalnya pada trimester kedua

gejala itu akan hilang. Tetapi ada beberapa ibu hamil yang

sampai akhir kehamilan masih mengalami gangguan.

Kapan Saya Boleh
Hamil Lagi?

SOAI^: .

Assalamu'alaikum. Ana mohon bantuannya. Ana baru

melahirkan, kapan ana boleh hamil lagi? Atau kapan ra-

him ana sudah kuat untuk ditempati janin lagi.

Jazakillah khoiron.

(Ummu Aisyah, Pemalang, oSlxxxxx)

JArrtrAB:
Sebelumnya ana ucapkan selamat atas kelahiran putra

Anda. lni pertanyaan yang bagus sekali.

Ukhti, selama 6 pekan/42 hari pasca persalinan, rahim

dan alat reproduksi bagian dalam itu berangsur-angsur

pulih dan kembali pada bentuk semula seperti saat se-

belum hamil. Secara umum, hal ini bisa diketahui bersa-

maan dengan berhentinya darah nifas yang mengalir dari

jalan lahir atau lokhea.

Namun, meski telah pulih ke kondisi sebelum hamil,

rahim dan organ reproduksi dalam masih memerlukan

waktu istirahat untuk memberikan vitamin yang diper-

lukan rahim hingga kuat ditempati janin kembali. Waktu

tersebut minimal t tahun setelah kelahiran anak ter-

dahulu.

Berbeda halnya jika seorang wanita m.elahirkan secara

caecar, maka akan membutuh kan waktu yang lebih lama

untuk pulih kembali, yaitu 3 tahun setelah operasi.

Terapi Pasca Operasi
AngkaE Ovarium

SOA[r
Assalamu'alaikum. Saya seorang istri berusia 27 tahun.

Lima tahun lalu kedua ovarium saya diangkat, sehingga

sejal6 saat itu saya tidak haid lagi. Apakah hal itu mem-

pengaruhi kesehatan saya?

Dokter menyarankan agar saya melakukan terapi hor-

mon, tetapi saya tidak mau. Sebab, selain harganya mahal,

juga berisiko terkena penyakit kanker.

Adakah -hormon yang harganya terjangkau dan aman?

Mohon nasihatnya.

(Tia, Yogyakarta, +628u46xxxx)

JAWAB:
Ukhti (saudariku), saya ikut prihatin dengan keadaan

Anda yang di usia relatif muda dan produktif ini Alloh

memberikan ujian yang berat kepad:i Anda dan suami.

ovarium adalah salah satu organ vital bagi wanita. De-

ngan ovarium haid bisa terjadi, kehamilan bisa terbentuk

dan keturunan akan berlangsung. Jika kedua ovarium

telah diangkat (kdrena alasan medis, misalnya) maka

kedua fungsi penting ovarium di atas akan terputus. Ke-

sehatan seseorang yang mengalami pengangkatan ovari-

um secara langsung tidak.bisa dilihat dari luar.

Barangkali langkah pertama yang tepat untuk dilaku-

kan adalah menguatkan kesehatan mental dan semangat

untuk sembuh. Sebab keseimbangan hormon dalam tu-

buh Anda telah berubah. Sesuai saran dokte[ mernang te-

rap.i hormon adalah jalan terbaik yang bisa Anda lakukan

saat ini meski harganya relatif mahal dan risikonya lu-

mayan tinggi.

Untuk terapi yang lebih aman dengan harga teriang-

kau sampai saat ini belum ada. Mungkin cara herbal bisa

Anda coba. Silahkan berkonsultasi dengan Tim Nukhba.

Atau Anda bisa berkoruultasi dengan dokter yang mena-

ngani masalah hormonal/endokrinologi untuk mendapat

informasi mengenai terapi hormon secara rinci.

Atau bisa juga ke dokter SPOG Sub Onkologi yang

menangani perihal risiko kanker pasca terapi hormon. Di

situ Anda akan mendapat penjelasan yang menyeluruh

[entang baik buruknya terapi/tanpa terapi hormon dan

risiko kanker.

Pada edisi terdahulu telah dibahas sedikit tentang HRT,

silakan Anda membacanya kembali.

*(
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Haid Terlambat Karena
Mrus?
SAI*

Assalamu'alaikum. Ana seorang istri berusia zg rahun,

sudah menikah z tahun yang lalu. Setahun yang lalu ana

hamil I bulan. Di awal-awal kehamilan sering keluar flek-

flek warna cokelat dan merah.. Dan atas takdir Alloh janin

ana meninggal di dalam rahim dalam usia 14 pekanrLalu

ana diberi obat oleh dokteryang fungsinya untuk mlnge-
cilkan janin dan mendorongnya agar cepat keluar yang

diminum selama qhari. Alhamdulillah, setelah z hari janin

keluar. Setelah obat habis, ana dFUSG dan dokter SPOG

menyatakan sudah bersih dan tidak perlu dikmet. Sampai

saat ini ana belum tahu penyebab keguguran tersebut.
Sebenarnya dokter menyarankan agar ana melakukan tes

darah, namun karena terbentur dana ana belum bisa

melaksanakan saran tersebut.

Tiga bulan terakhir ini haid ana tidak teratur (siklus

normal 30 hari). Tiga bulan yang lalu ana terlambat haid

lima hari, dan baru haid pada hari keenam. Bulan berikut-

nya terlambat to hari, lalu keluar lagi. Bulan berikutnya

terlambat 14 hari, dan ana berharap hamil, namun pada

hari ke-t5 haid lagi. Pertanyaannya:

l. Apakah pada rahim ana terdapat virus sehingga haid
ana tidak teratur?

2. Apakah pencetus virus tokso dan kista? (toksoplasmo-

sis sudah dibahas pada edisi perdana rubrik'Kesehatan

Masyarakat', red.)

l. Solusi apakah yang bisa kami lakukan saat ini sambil

menanti rezeki untuk biaya tes darah yang harganya

sangat mahal itu?"/az akallohu khoiron.

(Ummu Yahya, Jakarta, +628567o4xou)

rr}-{}
Ukhti, untuk mengetahui apakah di dalam rahim ter-

dapat virus ataukah tidak, perlu adanya pemeriksaan

yang mendukung di antaranya adalah pemeriksaan USG,

sample darah, atau pengambilan jaringan/lender dari
rahim. Setelah itu baru bisa diketahui secara pasti ada ti-
daknya virus atau penyaht di dalam rahim tersebut.

Keguguran disebabkan oleh banyak faktor; bisa dari ke-

lainan kromosom atau kelainan genetik lainnya pada em-

brio/janin, atau bisa juga karena janin yang telah mati.

Hal ini bisa terjadi pada ibu yang mengalami kegagalan

dalam memproduksi hormon kehamilan yang dibutuh-

kan janin, atau karena kondisi hormon tiroid yang ridak
memadai, atau terlalu sedikitnya asupan yodium bagi iba
dan masih banyak lagi faktor-faktor yang lain. Jika salah

satu penyebab di atas terjadi pada Anda (berdasarkan di-

agnosa dokter Anda) maka saran dokter untuk melaku-

kan serangkaian tes laboratorium sebaiknya benar-benar

diupayakan.

Haid yang tidak teratur, yang tidak sesuai dengan sik-

lus bulanan -atau bisa dikatakan gangguan haid- me-

mang bisa saja sebagai tanda stadium awal dari adanya

kista. Tetapi jangan terlalu cemas dulu, karena tidak se-

mua klsta itu ganas, ada yang bersifat fisiologi, ciri-ciri-
nla: muncul-sesuai siklus menstruasi, pada ovarium
terdapat folikel-folikel yang berkembang (mirip kista), bi-

asanya ukurannya kurang dari 5. cm, dan dalam kurun

waktu 3 bulan biasanya akan menghilang.Jadi, kista yang

bersifat fisiologi tidak diperlukan rindakan operasi, Kista
jenis ini sering terjadi pada wanita usia produktif dimana

seorang wanita masih mengalami menstruasi. Dan kista
ini tidak menimbulkan nyeri saat menstruasi.
I Sedang kista yang bersifat ganas disebut kanker ovari-
um. Awalnya, kelainan ini tidak menampakkan gejala da-

lam waktu yang lama. Gejalanya sangar bervariasi dan

tidak spesifik. Sering kali penderig akan mengalami kons-

tipasi dan berkemih atau peregangan atau penekanan

pada daerah panggul yang mana hal itu akan menimbul-

kan rasa nyeri spontan/nyeri saat bersanggama.

Dari keterangan di atas, Anda bisa memprediksi sendiri
jenis kista apa yang sedang Anda derita. Yang penting
untuk Anda perhatikan -sambil menanti biaya untuk me"

lakukan tes darah- ialah hindarilah gaya hidup yang ti-
dak sehat yang dapat memperparah keadaan Anda saat

ini, seperti mengonsumsi makanan/minuman instan, ma-

kanan/minuman kaleng, dan lain-lain. Konsumsilah buah

dan sayutan segar dalam jumlah yang cukup. Daun dan

bunga turi merah juga sangat baik untuk dikonsumsi, se-

bab selain harganya murah anti oksidan dan manfaat lain

yang terkandung di dalamnya sangat bagus untuk mem-

bersihkan organ dalam. €.-

RALAT:

Pada Suplemen Edisi Khusus (Romadhon-syawal)
halaman L2, pada hadits riwayat Ahmad tertulis
nama sahabat Ka'ab bln Mallk 4$. Seharusnya
ialah Ka'ab bln Ujroh $:.
Ralat ini sekaligus sebagai koreksi atas ralat pada

edisi 4 yang lalu halaman 52.
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Bakso
Ting...ting..,ting...ll Bunyi mangkok dipukul dengan sendok tanda
penJuat blkso lewat depan rumah. Ya, med<i penjual bakso lewaL seLiap'hari, teLap saja ada yang

beli. t'laklum, bakso merupakan jajanan yang digeniari oleh siapa'pun. Apatagi pas musim penghujan,

wah nikmau sekati makan bakso hanga[ sambil sanuai bersama keluarga.

ah, rubrik Terampil kita kali ini menawarkan

resep membuat bakso yang sehat karena tanpa

menggunakan boraks. Siapa tahu dengan

wirausaha ini Anda bisa mendapatkan tambahan'rezeki.

Untuk membuat bakso, yang perlu anda perhatikan

adalah pentol dan kuahnya. Karena jika pentol dan

kuahnya enak, maka sudah pasti rasa bakso menjadi

lezac Untuk membuat pentol yang berkualitas diper-

lukan daging sapi yang bebas urat dan sedikit lemak.

Sedangkan untuk membuat bakso urat, Anda bisa

menggunakan daging sen gkel.

BAHAN-BAHAN

A. Bahan pembuatan pentol

3 Daging sapi .--....:.....-...--...--....:.:...:.:......:................t kg

3 Tepung kanji .....,.........

3 Baking soda ................ .....................t sdt
'3 Telur ..............--.....*. ....................3 butir
3 Es batu ................secukupnya

Bumbu yang dihaluskan:

8 siung3 Bawang merah ....

3 Bawang putih ...,.............:...:....-.....'....................8 siung

3 Garam

3 t-ada .........secukupnya

B. Bahan pembuatan kuah bakso

3 Air kaldu dari rebusan tulang sapi

alau sisa merebus pento1................,...........secukupnya

3 Ebi (udang kering) ... sdm

3 Lada sdt

$f'
al-tllauaddah
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CARA MEMBUAT

A. Pentol Bakso

) Potong-potonglah daging sapi dengan ukuran kecil.

) Masukkan daging sapi yang telah dipotong, tepung

kanji, baking soda, dan telur dengan bumbu yang

telah dihaluskan dalam suatu wadah, campur hingga

rata.

F Kemudian giling adonan tersebut hingga halus. Saat

menggiling, maiukkan es batu sedikit demi sedikit

hingga adonan menjadi kalis (tak mudah lengket)

dan plastis (mudah dibentuk).

F Ambillah adonan yang telah halus tersebut, lalu ben-

tuklah bulatan sesuai selera.

F Masukkan bulatan-bulatan pentol ke dalam air men-

didih hingga matang. Pentol yang sudah matang

akan naik ke permukaan air (mengapung).

) Setelah pentol matang, angkat dan tiriskan, lalu di-

amkan dalam suhu ruang.

B. Kuah Bakso

D Haluskan semua bahan untuk membuat kuah bakso.

P Kemudian tumislah dengan sedikit minyak hingga

harum.

) Lalu masukkan air kaldu atau sisa rebusan pentol.

) Bahan pelengkap bakso yang perlu Anda siapkan an-

tara lain: mi kuning soun, seledri yang telah dipo-

tong kecil-kecil, dan bawang merah goreng. Jangan

lupa juga siapkan saos,.kecap, dan sambalnya.

Selamat mencoba, semoga usaha Anda senantiasa

diberkahi oleh Alloh :la. .t

Pengirim : Ummu al-Afi fah ath-Thohiroh

' Sumber: HTTP://CAM-MEMBUAT-BAKS0.BL0GSP0T.C0M lzooSlo4l
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Ponpes al-Furqon al-lslami, Srowo-Sidayu-Gresik 61153 Jawa Timur, Telp. (031) 394 9156

Menuntut llmu adalah Periode Oktober-November 2008

lbadah yang Mulia AIAMAT INFAQ{Rp}

MENUNTUT ilmu memiliki keutaman yang sangat agung sebagaimana
termaktub dalam beberapa hadits yang mulia, baik ketika berangkat ke
majelis ilmu, ketika berada di majelis, ketika mendapatkan ilmu, dan
ketika menebarkan ilmu d i tenga h-tenga h masya rakat

Keutamaan tersebut akan dapat diperoleh pula oleh para pemangku
dan penyandang dana bagi para penuntut ilmu, sebagaimana sabda
Rosululloh S (yang artinya):
"Barangsiapa menyiopkan bekol bagi orong yang berperahg di jatan
Alloh, sungguh dio telah berperang dijolan AIloh."

Sislhkanlah sebagian harta anda untuk membantu saudara-saudara
kita yang telah meluangkan waktunya untuk mencari ilmu syar'i, agar
anda mendapat keutamaan sebagaimana yang meraka dapatkan.

Semakin besar manfaat harta yang anda keluarkan, akan semakin
besar pula pahalanya.

POS.POS PE NYALU RAN DANA SH U N DUQTHOLABATI L I LM I

NO ITIAMA

L Sari Bumi

2 H. Astar
3 Andri Setiawan
4 Syaifulloh
5 ' Budi.S

6 Rohadi

7 Sudjanarto
8 ZainalAbidin
9 Bachri

10 Rosikhin

11 A.Dimyati
72 H.Nasir
13 Toto

14 Agung Pribadi

Total

Gresik

Gresik

Surabaya

Surabaya

Su rabaya

Surabaya

Su rabaya

Surabaya

Gresik

Sidayu

Sidayu

Gresik

Cirebon
Bumi Alloh

2s0,000
s0,000
10,000
10,000

10,000

50,000
10,000
20,000

150,000
15,000
50,000

400,000
63,500

250,000

1,338,500

1..

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BBB
BSP
BUKS
BKS
BTBS
BPP
BPD
BPG

Tot;rl

6.500.000
5.700.000
1.000.000

18.500.000
500.000

1.s00.000
2.000.000
5.000.000

4$.700.080

KETERANGAN:
(1) BBB: Bantuan Biaya Belajar santri yang kurang mampu, (2) BSp: Bea Santri
Berprestasi, (3) BUKS: Biaya Usaha Kesehatan Santri, (4) BKS: Biaya Kesejahteraan
Santri, (5) BTBS: Biaya Tugas Bela1ar Santri, (6) Bpp: Biaya pengembangan

Perpustakaan, (7) BPD: Biaya Pengiriman Da'i, (8) BPG: Biaya pembangunan Gedung.

lngin Berlqngg0n0n al-ilauraddah?

Pembayaran Bisa Dilakukan Melalui: *s,
a, BCAcab. Gresik an. M. FATIKH N0.1500533125
b. BNI cab. Gresik an. Sugeng Heri Susanto No. 0047855373
c. Giro Pos No. B.53.93 an. Majalah al-Mawaddah, Srowo-sidayu-Gresik 61153

Kode Wilayah Quantity
Tarif Berlangganan

5 edisi 12 edisi

A Jawa
l majalah 75.000 150.000

2 maialah 141.000 282.000

B Luar Jawa (kecuali kode C)
l maialah 84.000 158.000

2 maialah 150.000 275.000

C Acetu NTT, Maluku, Papua
l maialah 90.000 1.80.000

2 majalah 162.000 324.000

Anda lngin Menyusul?
Sumbangan dapat anda kirimkan langsung ke:
Panitia "Peduli Tholabatul llmi" Ponpes. al-Furqon al-lslami
Srowo, Sidayu, Gresik, Jawa Timur, Kode Pos: 61153

Atau transfer melalui BCA Cab. Gresik
No. Rek. 1500 117 598 a.n. AUNUR ROFTQ

Setelah mentransfer harap memberitahukan dengan cara
m en gi ri m S MS : S DQ#N a ma #Al a m at( Kota ) #J u rn I a h U a n g( R p)

tNF0= 08t3 57092929

IBJSAIffii
IEWAISMs!

Caranya t"O"n 
- -

KETIK:
Reg#Nama#Alamat
#Kode Pos#Tanggal Bayar
#Bayar#(BCA/BNl)
#Quantity#(6/12)
MISAL:
Reg#Abdulloh
#Jl. Gampang No.1 Malang-Jatim
#612s8#25/07/2007
#234,000#BCA#2#12.
LALU KIRIM KE: 0811 3401612



Untuk Menambah Wawasan Keislaman Keluarga
dan Melengkapi Koleksi Majalah a[-Mawaddah Anda...

MILIKI SEGERA

lbt tW*j,* MtttADUm[ U]lGl0}l
MtI{UJU I(EI.UARGA SAIfl ]{All

M.mehami UBeni Ma'ifalulloh +
Sampai Kapan Suami B€Gabar? *

Serba-serbi wudhu vanib {
ASI dan Kec€rdasan Anak +

T€Epi Maag Kmnis d.n Leukmia o
fujuan Pemikahan Oalam lslam +
lslam lndah dengan U3huluddin +

MIMIII Ift LUARGA ISI.AMI

DTl{GAI{ MEI'IYUOKAN HATI

Malam Perbma dan Adab SeBenggama o
Menbrtiyah tuak Dalam Kandungan +

Dzikir Berpahala Haii dan UmEh $
Kac6mab M€mperpaEh X€rusakan Mah +

qolbun Selim Dalam Romeh Taqga 6
Yary Bukan PembaElwdhu +

Sunnah*unn.h \lblim.h s

I1{FO&PEITIESAlIAl{:

II,IDAHNYA

RUMA}I IAIIGGA 15LAilI

o Nikah adalah Ethrch
+ Malu Adalah H.kikai Kehidupan
S Tansguns tauab Mendldlk bak
+ Salah Memllih bd?
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